


 :دل> قو رس( ۵۴۸) ۱۷۸۵ داش مدد زیس لاس ساعذیس داتس

 9الد نر تفه
 یاهملیف هصرع هرخالاب اهمناخ



 كاب یروگب رگ : طسوولب ات -نل وگ اب : دلج تشب - نول دنلآ

 هوزاب رید دیاب هرسخالاب راکنیا 9
 داک همه ًابب رقت هک اهياخ .تفرگیم ترونص
 جراخ ناباقآ راصحنا زا ار یدرون اضف یتح

 زین نرتسو یاهمیلیف هصرع دددب اب دن ۵ ود هد رک

 ار دوخ دون هن اد رم ًاقلطم هثیم زی نونک ات هک

 دددک دن د رک یم تب اث و دن دن اس رمناب اقآ یایب

 تسد طقف هن ن زب ن زب و یشک لواشش وزات و تخات

 زهجم بسب هکلب دن رادن ف اخم سنج زایمک

 یدراومزا گرایس دد یلخشوخ حالساب ندوب

 همش رک كثلب اب اهن ۲ دب ایم رن نا رهزا هک ادراک

 ۲! دننک ی م داذگ رب ورث ا

 طقف نآ رد هک نرتس و ملیف نمل وا لاح رهب
 هدرب یود یودوزب زین دنراد تکرش اهن ز

 لب ایم
 درزاد مان« دوالد نذ تنه »و مليق نیا

 هک تسا این اپسا و ایل اتیا كل رتشملوصحم كي و
 یهگرا ۵ ربملیق دی زخم یل اوع ردنآ یاههنحس

 نرتسو یاهملیفرد هک نزشقن ملیفنب اب .دوش

 بوجحم رسمه ایهفاک هصاقرزهب رصحنم لاحب ات
 طسد مهم و یلصا شق كابب ؛نود رتن الاک ران هن اخ و

 نشخ روما هیلک ردملیفیب | نان ز. نوشیم هداد

 تردد اممناد نام رهقناذ رم طقف نام نیا ات هک

 ا رو وخ اهر نی اعامت رد ودنت ژیمتسهلل ۵ رگ یپه

 _ كنیم ناعن قفوم ورداق

 هک تسا یناوراک هب طوب رد میلیف ناتسا۵

 دروم ینالوط و دلا رطخ ترفام كب هادرد

 مامت زا و درگ یم دا رق ناتسوب خرس مجاهت

 نیا . دنن امیمهدن ز نز تفه طقف نا رفاسم

 جا رز هدش دک یبمیق ربهن دن رم یم میمصت نز تفه

 ه داد هماخآ گان رطخ نممزرس نیادد ار دوخ

 !دنن اس رب هوصقم ل زنم رس ارد یوخ هما رم » و

 و تآ رج و دیس آ عا ون ا رب و وداع هار نیا دد

 یلکشوخ وصاخیاه یرگ هلیح ,یفاک تداسج
 .دنک یم نا وا رف كمك اهن اب زین هب ذاج و

 روال دنز تفه هتسدرس و ملیف یلصا شقن
 تسایلاکب رمآ فو رهم هداتس « رتسک اب نآ » خدهع

 نب اب یللملانب نالگشوخ زا یدادعت وا اب و

 اللسود « یشرپ اب ردام : دنتسه یزاببه ح رش

 ال رپ ؛ یزبمآ انایردآ؛ روهام اب رام , وموک

 زا اهرتخد نیا . . .ددنیل اتسب رک و لاتسب رک

 .دن اهدش باختن | نامل[ و این اپسا , ایل اتیا

 زب زع دنا | وخ

 یوگتفگ هک تسا یتدم

 تسا هدش مطق امش و نم

 لش . ملادیعت ؛ ارچ الاح

 یرییفت تسارا رقتقوره هکنیا

 موزل دوش هداد هلحم راک رد

 . دروخیم مشچب مه یئوگتفگ
 مهاپ رتمت ام دنچ ره لاح رهب

 هشیمه نم اسا میل زیه فرح
 رد امش یاههسان قیرط زا

 و اهیسدرب و اهتواضق نای رج
 ی اهفرح 1 مسدساق نامی اهفرح

 ناث دن اد رث یارب دنمیارب هک

 فدهیتحو ها دنا ونعب اش هلجم

 ۰ دوشیم یقلت
 كن ویپ 45 تسنیآ شتسار

 تسا مگیجم درد[ امش و اه

 لابندبهک یعقاو طابتدا نآهک

 نی رخهب هب میتسه و میذ وب ْنآ

 هد»آدوج وب نکمم لکشر وحن
 نیاهک دینادیهم بوخامش» تسا

 سکعنه اه تساحق اف 4] دم

 اسمش هک تسا یبلا-طم هدننک

 راک دداع هک دنچ رو دیها وخیم

 رطاخب میهدیم یتارییغت هلجم

 هک تسا یاهزات ناتسود بلج

 .می دو ایم سس

 دد امش هک یهاد تلاصا

 دا رق هلحم ناگدنن اد رگ ربا رب

 نامزرههک تسا یدحب دیاهداد

 ناگدنن | وخممجهب یاهژاتناتسود

 و دن دو ایم یود امنیس هداتس
 یارب یقیفوت هکنآ زا لبق نیا

 یلاحشوخ پابعادیاب دشاب اه
 اریژ « دژاس مهارف اد اصش

 ۳ نارعف مه دوجو هناشن دوخ

 امش هک تسا یاهزات ناشیدن |مه

 * دی | هد دو آ تسدب

 ار یاهزان مات امش هلحم

 ۰ ۰ + ؟درادیم رپ ولجب
 هتس دعا یاد هال 8 نیا

 تبحص كيد زن هدنیآ زا هکتم

 هار - تاید زا یلیخ ؛ منت یه

 دارقاسربارب دد هک یاهمات رب و

 بلاطم ؛ رتشیب تاحفص ؛ دداد

 :.تسا رتیلاع میظنتو رتهژاع

 مناوتیم یلاحشوخ اب

 امش هلجم هک مهدب هدیه امشب

 یللملایب تیثیح نانچ نآ
 دد تعا دارق 4 تسا هتفای

 ميدسم زد وطب ۳ :كلپ د زل هدنپ

 یاه تیل اعف یهمه ای رج رد

 دارق ناهج یرنهو یئامنیس

 یا رب هکنیا اب دنیا و می ریک

 تسارتشیب یاههنی زهمزتسم ام
 هلحیم هب امش یلابیتشپ اما

 نیا داب هک تسا یتدوصب

 کش رک ان ارس اههنی ره

 .دوب دها وجت

 یدوزب ؛ هلج»م تاحفص

 راک زد و تفای دهاوخ شیازفا

 تا رییغتامش هلحم لکشو میظن#

 نیا نمو؛دهدیم یود یاهزات
 اب ۱: متشلاد منتغم اد تصرف

 مهارخب امشزا بلطم نیا نایب

 ۳۱ هحفص رد هد
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 - قنا 9 ار اف ۳ ۳ ۳ | 5 تا ۳۹

 هدنخ «: ( اب تاهد اب) شاهدنخ

 هقح نالامه هک دنامیه یناطیش گكدوک

 ندرگ هیضق هانگ هک دنادیم و هدژ یبااج

 نیااما ؛ داتفا دهاوخ شکچوک رهاوخ

 ۳۹ یرتسد اخ یاعوم ۳ تسد |هچد رس

 «ین رباک رمیج» شیازآ نودب و هاتوک مرف
 بت رمشیارب یقرب نیشام اب شنذ ارثآ
 مامترد ینرباک رمیج مرف نیا . دنکیم
 رنج همط 4 دراد قادصم یو تایصوصخ

 شیادص و دنخبل زا ؛.تسا شدوخ صاخوا

 زا ردیاهاد نیااد شنعفد هار ات هتفرگ
 تسالد ود صاخ نمم» رطاخف و .., تب راد و

 تساهتف رک نینچ نیا شراک هک

 یثایمیک دوخ اب « نرباک زمیج »
 ش راک دفشان 45 هشید رده ر# ذرت هک دراد

 و نژبوبحما رواهک یثایمیک .تساما ودررب

 - یم اروآ همه: دزادیمناوج و ریپ ودرم
 زا یزیچ شدو-جو رد كي ره و دندنسد

 .دنن اییماد دوخ لآ هدیا نامرهق
 وا یاهشقن تنیلف روهظزا شیپ ات

 دودعم ملیف دنچرد یثزج روهظ دنچ هب

 دودحم (امعم - كرزب رارف -روالد تفه)
 یاهناگچب ملیف «تنیاف» رومام . دشیم

 ناوتعت درم نیاهک ارهچنآ هک دون

 تشادن هدیبلطیم ملیف كي زا هشیه رنع

 نآ رتک اراک ود رک تک رشملیف نما رد كل فعم

 كلت رز: روسج ؛نا رنگش وخ یفخمه رومام

 همه یو دوجورد یروط كباج و كيشو

 یئوگ هک داد زورب اد دوخ تایصوصخ
 هتخود وا هراوقهب تسرد ار هماج نیا

 تسا نآ اعدا تا عفو الو دلت دود

 مساب یرگید ملیف رد تنیلف یدوزب هک
 ور نآدنم5 اع 4و 6 یتیلف تشذ زاب 1

 تنیافود نیب هلصافرد یو . درک دهاوخ
 تا هفش ره اظ شف گید ملیق یدادعت و

 طوب رم یصاخ هنیمز هب مادک ره هک
 كي « یلیما ندش ی اکیرمآ» ۰ دوشیم
 رد ردپ » . تسا یگنج دضو غلاب هژوس
 یکشج - یدمک تب « یدرک هچ تانجرد

 «جوک یالا» شرگید ملیف تسادول | ننط

 ار یدژو لرد «نرباک»نآ رد و دراد مان

 كم هلح رم هد ار دوخ هقفرح هک دراد

 اهملیفنیا هسرصه رد .تسا هدناسر یه

 دد ار دونخ شقن زا یتمسق « تراک »

 اق و تم تالاب نکا کت تدیلف
 او نا رتخد بلق بلجرد قف وم

 و یژرنا ظفح یار « تریاک »

 زوردنچات یراوخهایگ زا دوخ یگ دنزرس
 راک همه نتفرگ هزور و ندروخن افغ

 رد شدنزرف ود و سمه اب . دنکیم
 ۱۰ رد نکوسآ دایی یاس
 دوس لا وئسوا ژا یتفو : دراد یاهدوسآ

 ,یاهزیچ همه زا شیب زیچ هچ ایندرد هک

 :دی وک یم هملک كي دهدیم تذل واب رگید

 , « راک

 تفت تن تا ی تا تا



 یئاداد یفطصم یاقآ

 : ها رز

 هزاکم راژاب مليف - ٩

 مساب نا رسهت رد هک دوب نامه
 .دن انا ه ناناوج هتفغ و

 هزجعم» مسلیق زد - ۳
 وتخدلد ترگ دام نآ بیس

 ۰ تشاد ارد سا وا ۵ تب
 تب رگ رامنآ سکع - ۳

 راب نیدنچ البق هک نآ اباد

 رطاخب مهزاد مياهدرک پاچ
 .د رک بها وخپاجامش

 ی اداداض رمالغ یاق

 : (نامیلس دجسم)

 هلجم دیدج هرود دد

 نی دزمیج كرزب سکع دابعی
 ؛ میدرک پاچ هلجم طسو ار
 ودیکی نیمه فرظ مه رابکی
 ناونع تحت یبلطم هتشدگ هام

 ؟ دوس رو ربد کنی | لثم »

 یدادعت اب نیدزمیج غداب دد
 می ادیمن . دش جرد وا زا سکع
 هراعش ود نا زا ككيمادک

 » تسامش رظن دوم

 : م.ذ امیس هزیشود

 اعگ اش امنیس هتنیا تلع
 لول ناژ» لاثما زا یملیف
 نیا دننک یمن دداو «دادوگ

 شو رف اهمیلیف دوج نی اهک تسا

 روسجنیا هکنیاتلع «ندادن

 هک تسنب اددادن شو رف اهيليف

 روج نیا ردیآ رب ز ونهم و ره

 تلعو دن رادن یگ دامآ اهيلیف

 اهيليف روجنیا اهمد رم هکنپ |
 و تسا دعتم زی دنمهفيمن ار

 طوب رمامروتل وک نوئنش هیلکب
 دد شا ثحب لاجم هک دوشیم
 دیاش لاح رهن .. تسیپ اجنیا

 یوریپ » ( الاثم) كب یاش امت

 یاههجیتن و هون هب «هنا وب ۵
 عق ومنآ دد هک دهدب تلصو اه

 گداع یفرح هدادوک » رگی ذ

 یو دادوگ ۱ ؛نتامزودون دها وخ

 ده او شدوخ یار رگید

 اهنت .تسودنآ لوق» . تشاد

 ت رق اسم: بوخ ملیف ندب دار

 5 * تسا روشک زا جراخ دن

 ! را دیه رد ج رخ ی رصتخم جهت ۲

 دز همه نیا هک مب رکشتم

 . دن راد فطل ناتدوخ هلجم

 هج وت نی (هتسی اش مينک یم یعس
 طس هیولب ات دروم رد . میشاد

 ماجن ارامش رظن مينک یم یعس
 .ميهد

 و دلاب تم دیش نیا

 راختفا ثعاب ًاعقا و هن اقیواص

 ناگدنن | وخ امش لاثما ات ام.تسام
 زا راد ار هدیمهف و هجوتم

 تس امشین | رگن هب امهک تب اب نآ
 ترهش ام رظنن . می دادن یمغ

 هک تساج رب اب یدایتعا و

 لاحرهب .من درک یمپاچه رگ و

 ۳؟هاخسس اب
 ف

 ت-

 ۱ هن رو دشاب هتشاد هعب ر

  یرهاظو هزورود یاهترهش
 نیل وا اب یفرب كامدآ لثم
 دها وخ نسب زا باتف ترا رح

 مهد رت ميهاوخ یعس ام:تفر

 یاهدیمهف نا رادتس ودیا رب نانچ
 انعمدنس اب یاهلجم امش نوح

 و دییأات . مین امب تلاصا و
 هب ام ها د نیا رد امش قی وشت

 دشاووخ ام یم رگل د تب اهب

 . ذوب

 :ناب رهاط نیسح یاقآ
 دوویل ات ان ور راگ زمیج

 دذ) « لاک كم شک » ملیف رد

 ( بش نآ هرطاسخ : نا رسهت
 طسو سکع .دن دوب یزابمه

 هدادگ رمیغت شتیفیگ زد امهلجم

 ؛ دش دها وخت هداد و هدشن

 دلو الا بیا هلنن ] رد هکن انج

 .ذ رک دیها وخ

 ..ینادزی شوی دادیاقآ
 دروم هد و هد رگ فلطل ۰,

 هدهع هب ام هک اد یباوج

 هتشا ذگ او زی زء ناک دنن | وخ

 دن اهتشون و هد رک هیهت می دوب
 رتشت ناشفطل زا هلیس ونب اب امو

 :مينک یم
 دجت ایت وگنپ دناد رگ زا -۱

 (یچوب روک و ج رس) یگ الاط
 یگدن ز ناگشیپ رنه -۲

 با رت انیس ات | رق) هان نابص

 .(لیب ین وت -باک .ج.یل
 دروم ددین ادزب یاقآ رظن

 دها وخ تب اعردذرا اش !تاقب اسم
 .دش

 رسکا_.یرماعریماناباقآ

 : یناخمی رک
 زا لاح هب مه یرکف

 تیصخش کنه رف یاهه د اتف | ملق

 هب هن افساتم.د رک میهاوخ اه

 روم یاهتیصخش لاح حرش
 ِ ميتش دن یس رتسد اتش رظن

 دوشیم هیهت «یزیدونید» ینادرگ راکب هک «ربب» ملیف رد
 هل اس هدقه رسد تأب و هل اس هدحصف رتخد رداه تاب شقذ «اینشوک اولیس»

 رودت ۳ نمساک وب روتب و لا و ملیق یگتد هشرف رنه ۰ دراد و دریعن ار

 ۳۳0 هک زد را هق لارع د ز وه
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 ذشمد مش 8 هز ور نیس روم# 2

 ۰ درد دها وخ یزاب ات لینت لات رو ذی موسود «لوری اش

 هب موسوم شدوخ و « یدالوانیرام» تک رش اب یملیف هک دراد یظن
 . دنک ینادرگ راک «یدمک »

 دولک هزا یملیق رد یوسنارف

 رود 6 دز ور

 ایفوس ین ون اف ریع اما یعقاو ردپ «هن ول هکیش ود راک ر»

 تداکش تلف تا هدرد تباکش هاگ داد هب دوخ یتخد زا « ترول

 رد دیاب ًأرهاظ .تسا ینالیم راگنهمانزور كي هب ایفوس تاراهظا
 .ممشاب نیذ وا تارطاخ راظتنا

 دیدمآ شوخ» ملیف هک یئایناپسا روتک | «تربسا هبهپ» 8
 د و زد یگلاس ۸ ۱ نس رد , د راد ترهش وا « لاشرابم افافقا

 ملیف تسیب ولص ژا یشس زد و ددعتم یاه سیو رد اه و , تشک تایح
 ین

 . دوب هدوک تک نیش

 لرتشه ملیف دنچ هیهتب تسد یوروش و ایناپسا 8
 یرادربملیفنولسرات رد هک درادغان 6 ات اب را »ملیق نل وا .دزدنهآ وخ

  ۵ وق دمهآ وخ

 مین ا وتب یوحت هب می را ودیما

 :یب | ریمحهمط اف زیش وذ

 طلع تب اب زا الوا

 ترذعم امشلیم اف مان ندشپاچ

 شتلع دنچ رس ؛ ميها وخیم
 .هدوند ایش طخ ندومن اناوخ

 ردهک یتاعالطا این ا -۳

 ناتضرع هب هثیپ رنه نآ هدوم

 بدجيليف درد هبتا وب ین دیس 8 ۱
 بشن گاه رگ

 دد» ماشنب :نسویج نمروت » د

 ؛ هسنارف رد نوچ « نیئویسار » روس 8

 دنچ العفو . هتفرگ رارق یظن دروم زین یوروش رد
 ۱ دننک یمهدامآارنآ تامذقم تس رانس

 رد « سالک اد رک » قافتاب «نب وهناج» 8

 .دننکیم یژاب ار«یگنجنگ او»نرتسوملیف تایزکم



 قشع , منکيمن گگنج» مليف رو شلایسا نی رستاک و 7 ورل پیلیف 9

 هیسود وگنارف» رلا «مزروبم

 موسومد وح دیدج ملیق ؛راهب لصفرد «سنویتسا جروچ» 2

 هشیب نه درک دهاوخ ینادرک راک ار ۲ 5۲91 عز طع 1۵ هب
 تا «كيیروگب رگ » ؛ملیف لوا

 : دراد ماث کروز یارجام ۲ یدس زود 1 هرات ملیق 8

 «نوتنأوس دل وراع» ی وب رام ه زا «نلک ال كم وردن آ »ار ینادرگ راک

 . شظ د یه مادی ا

 رد هک «سوه عونکی» هب موسوم یناملآ ملیف كي رد 8
 دی یگنیا»# و « هژوا نییدوک» ملیف لوا ناگ راتس. «تسا هیهت تسد

 .هلن وشیه رهاط ی اب رد رامک هتک لب رد 6نمل وت

 « راک لابندب »هک تسا مارو ولمكي «نومل كج» یدعد ملیق |

 ینادرگ راکب « یکوک نوچروف » هب موسوم وا ریخا ملیف .دراد مان
 . دیایم هدرپ کورب ایورا دد یدوزد «ردلیاو یلیب »

 زا یملیف رد هرهاقرد « رولیت تربار » 8
 1 یا هشمش لوهل اونا 1 فر موس وه «ینیئاکسا ی جی ول از

 رد « ون رل اسایراموکیررن ا»و «رلیت ایدان » 8
 ین اد رگ راک هب «لاتس ات »ذی موسومدنذک یمی زاد یملیف

 دال وق یاههن اخ رک رد ملیف زا یتمسق .«الوسا ول و اپ 1

 . دداد ناب چ ؛ ین رت »کیزاس

 ه۳ دون ی زیج نآ مامت مپ دن اسر

 رسا و ميتسن ادیم واب عجار

 رتشیب ًانمطم ميتسن ادیم رتشیب
 دیهدب هزاجا انمض. ميتشو یم

 یاهن اهب شسکع پاچ یارب ات
 .بّش اب هتشاد یوجو

 زر ودرد | یل وجسع ۳

 . من اهد رک پاج تاعقد هب ار

 هسد ار رانا دیهدد هژاجا

 .مينک راذگ | وهدنب ] یاهتص رف

 نی اس ه۳ یفطل زا نایاب رد
 هداعسلا قوف دبی راد الجم

 :یرابجه رهز ه زیشود
 هدنی آ رد هک ميهديم لوق

 هشیپ رنهزا یسکع ًامتحكاب هزن
 , مينک پاچج امش رظن دروم

 ربص رتشیب یمک ميدا ودیما
 .دی ام رغب
 : رگ داد دب رفیاقآ

 مسلیف نیرسخآ - ٩
 :دب !هدیس رپ هک ی اههشیپ رنه

 دلرالک و ورب وعنیلب رم

 نوری ات - (اهروجان) لبیگ
 ۱ بیقعت یا رب ده اش ) دواب

 -(سوک ات دابسا) نوتال رل راچ
 س ( هنهرب هفیت ) رپ وک یرا۴

 نیم زب رت تخس)تراگ وب یرفمه
 یاهبش) یل ادنیلب -(دن روخیم
 .(ای رو سرک وا

 ًُأ ریخا ردلیا و یلیب -۳
 مامل اد : یک ول نوج روف » ميلیق

 ملیف زا دعد رسلباو زا ,هد رگ

 رال دنوبلیمكب نا وت یم هل وگچ
 .مب دادن گربخ رگید «دبدژد

 ملیفنام رهق نیمتفه -۳
 مسا هک اهن آ زجب روال دتفه

 .دون « رتسل ددا رد »دی | هد رت

 ؛ یسبیسح و رهب یاقآ

 دک اد یباتک رشان ۱

 هل افساتم دیادد رب مات

 مینک یم لایخیل و. میس انشیمن
 گاهیشو رش اتک زاادباتک نیا

 ام .دینک هیهت دیناوتب ربتعم
 | رث ۲ زا یاهخن شیپ یدنچ

 درد یشو رف اتک كب نی رتب ورد

 . می دی دن یرهچ وذم ناب ایخ

 ناخيشاه ژاسگنشآ -۲

 ۱ حس انشیمل امشلشم زی اما رز

 وب دخ نودب رف قاقآ

 :(تشد)
 یا رب درا ویهنا زوس -1

 ۲ مآ امن هدن زهها وخیم» رد یزاب

 .تف رگ زاکسا

 ملیف نادرسگ راک سس ۲
 تن امسا ثاج ه پوکس ولیل 6 و

 , تسا

 درم ینعب یوب یلپ -۳
 نزژ و شایع و نا ردکشوسخ

 ین ز ینعی لرگیلپ و تسود
 دش اب تابص وصخ نیادجا و دک

 تایص وصخ نب رخ[ دروم رد زجب

 !هتبل |

 رجاه« کن ژزا یاقآ

 : ( هیئاضر)
 یئامنیس دا[. - و

 ناوضنع)» ایوادوم وت ربلآ
 :تس اهنب | [یراکده اب تسپ انس

 بت امرصع - تاقالم نی رخآ

 -ه زگ رود الب و:یراکمه اب هژوس
 ییلژ : هژوس - هناخدور نز

 ۰ وب رانس و هژوس - مد زا
 : هژوس س یمود یاهت اتساد
 هرورپ زان -ناتسب اتیاهن اتساد
 -نزود-هدوهبل زورثاب - اش
 باش تواقت یب - لاللم

 تعسق اس زا تمسق اب

 .ادرف ؛ زورما «ذورید ملیف
 هک یسل اه یسنعت ب۳

 سیفآ سسک اب : دیاهتساوخ

 مسلیف) لک اتکپسا - (هشیگ)
 وتس دآ - (یلاشامت و للجم

 فا ,شا تسوکح ]) یسارگ

 یا هن اسفا)كيتس اتن اف-(یفا رشا
 . س (زیگن !باجعا

 -(نتف اب تراهم) زی ان رپسک |
 (هنیمز) دنا رگ اب

 بوخ نا دنن اوخ زا امش
 شزراناتیا رب امو دیتسه ام
 تبحص رگید. ميللاق یدایز
 . دیل امرقن یگافو ین زا

 :یناوضد یدهم یاقآ
 ساکعن !ملرف یلصا مسا

 : تسا نیا یل داط يشچرذ

۷۰ 62۵1160 ۵ 86۲۱۵6۱۱0 

 یاهل رادتبا دون را رق

 تفیلک یرمگتت وم اد مليفنیا
 دننک یزاب رولبت تا زیلا و
 :تساود رمیتن ومهک ذااح یل و
 روایت تا زیلا وودن | رن نول دام

 .درس دنشاوخ یاب مهان

 . ین | كیمث ۱ رز میلق نیا ناتساد

 قداص دحم یاق۲

 ؛ (نیوزف) دنمه رف
 مامت اد , یما رگ تس 9ذ

 گاض اقت تاجادب هک یا هقالع

 دین ام رفب قبدصت ميتشاد امش

 «نی ورام یل» سکع پاچ هک
 « ول اب تک » مليف ردهک یسابل اب
 ددادن یتبسانم رگی ددیش وپ یم
 شی اتسلب اق امنیس امش هفالع

 را « اسانس لشم مظام : تسا

 اهن اتس رهش رد هک ی اهملیف عض و
 .ميفساتم دوشیم هداد ناشن

 مد رم تب رثل ا ؛ بوخ یی و
 , دنها وخیم اد اهملیف نیمه



 تشگ نان یل ال واط ها ر اهیگا هق رح

 یاهملبف هدمع زا یرو رم

 یحیسم هدنن ۲ لاس
 ی# همه یاهملیف ی« همه » ًامطق : دی ایم هحفص ننچ نیا دد ها ۲ 8

 ود یکی زا هک تسا یئاهملیف ؛ دشاب دناوتیمث و تسبا اند زاسهلیف یاهروشک

 ینئاه ملیف یک تدابعب و دش دهاوخ هضرع ایند ربتعم اس یتداجت یاصنیس

 . دید دنهاوخ ایئد هیض نیقی هب بیرق لامتحاب .هک تسا

 ینیلف ۰ ینویل وتن آنوچ یصخش نازاسملیف داثآ زا نیب
 هثف رگ هدب دن نازاسهلیف نیا داک تمظع دک نآ یب ؛تسیل تسیل نیا دد یاهن از نپ رو اس ۴

 هاب و لس

 كي و هدش یرادربملف سیراپ ووشرو رد (ایبملک) اهلارنژ بش
 تک رش اب مود یناهج گنج مایا اب نامز مه تسا یسیلپ زبنا هرها د ملیف
 هبهت :ینت دوک مات و نوسگ رگ ناج ؛ سن زلپ ول اث وا  فب رش رمع « لوت وا رتیپ
 كاوتیل لوتان [ینادرگر اکب ؛ لگیپسا ماس طسوت هدش

 هک هسردم هملعم كي شقن رد «نتن وف نوج» ( رمه) نارگ وداج

 ق وش یه تشح و و تروح راجد د ۵ اتفا را اش هدکبخ اب بیجع گاه دادن ود زا

 ریت-و دوران وثل و «ترب دی رگنیا» ددر* ی م زاب امنیس هب تبیغ یتدم زا دعب

 .دن زاد یزاب زی

 نیا دد هک تسود نیا زا

 یک ال وب ز 4 را : داد وک ء

 نیل رب دد هر بن

 یسوناج ناتساد (رث داو) فعاضم ۵ ارم ددددادب و ر:تسا یبل اج

 شرسپب گر م هک دراد ار ءایس» رومأام كب لر « رنپ رد لوب » نآ رد هک وشرو

 دصقیفخم نامزاس كب . دناشک ی م اپورا هب اد وا یکسا هداح كي رد

 خوفن یارب اد یو هیبش ًانیع رگید یدرم و هدب دزد اد وا راکنیا اب یراد
 .تس وا یزاسه دنا تل رل 1 » كنک وا نیش اج «ابس رخ

 هدن اب زمیجو :( زتستیت رآ دتب ان وب )امذک یبم یگ دن ز راد ود طقف

 رومأم لدرد دوخ یگامنیس هولج نی رخآ ی اش-دد (یرثاک نوش راعتسم مان )

 رد انمض , دوشیم هزرابع دراو ناراکهبت هیلع علاط باتفآ نیمزرس دد ۷
 !دنک یم جا ودذزا هک تسا میلیف نیا

 : نشخ هسردمكيملعم هیتاوپ یندیس : (ایسلک) قتشع اب « اقآ هب
 ارهسردم نيمه زا یاهملعم لرد  لادنک یزوس) . تسا نیش رقف یاهلحم رد
 « لوالک زمیج» طسوت یل اد رگ راک و هیهت . داد

 یزاب اب)نیتشکن ارسف نوراب : (رمه) دبی رفآاد نزییتشکنا رق
 یل ژ داب نسیا ات هر زاب ناگدرم ملاع زا رگبد راب («كنيشا؟ رتیب »

 .دهدیم تسد زا ادوا حور لرتنک هک ین ژ . دنی رفایب (گرب د نازوس) ابی ز
 شیاسآ تسا رضاح یلقاع درم مادک: (سک و ف) تنیلف تشگ زاب

 زا كلان رطخ یتی دومأآم رطاضخ ار ادیز نز راهچ تبحاصم وسک ول نامت داب
 ؟دهدب تسذ

 و دداد رب اد شاهداک راهج و دادشه كدنف دوشیم داجان زاد تنیلف

 باک + ج + یل و نر اک زمیج...دتفبب هار

 ها آ راک )دن ومارد كادل وب : (لاسروین وب) ثرم ژا رتکان رطخ



 زبیج یاقآ ظفاحادخ یلاضف 4-4 دا

۱ ۷ 
 اولیس -رموز هعلا) شوپ ینیکیب و لگشوخ شکمدآ ود اب (یسیلگنا یصوصخ
 تسد دنهدیم هجنکش و دنشک یم و دن دژدیم زومرم یب اب دا رطاخب هک (انیشوک
 ایل اناژوس» و هنوس اج یراچب د» ۰ دنک یم مرن هجنب و

 « یداسب نیج » تسا شک ارم عوق و هنیمز : ( كنار) ۷شکارم
 رتمامت هچ رهیتسد رت اب هک هراد راک و رس دزد نژ كاي ۷ (یصوصخ هاگآ راک )

 یاهلگشوخ یلنیت دام ازلا و سب رچدیس + دی اب ریم اد تمیق یذ گرها وج
 و لششلم#

 قیاس دوماهكی لرد دد ارتانیس كئارف : (رث راو) هنه رب هدن وذ
 یسوسا-ج فوخم طیحم هب رگید اب شدوخ لیم مغريلع هک یسوساج دض
 « گر ویف ی دبس ۶ ین اد رگ راکت شو رق رب ناتساد كب زا یسابتقا *دوشیم هدیشک

 ۰ هدش پاچ هلجم نیا رد شن اتساد : (تن وماراب) داطخا كيلش
 ین افتسا :رک راپ رونیلا» لتق هب مهتم تسا یهاگ [ راک راب نیا نسل اج دب وب ۵

 هدنتسه یزابمه وا اب زنیل 6 نوج , زددن اس جرج , زرواب

 اپ ورا ینارلیبموتا كگرزب تاقب ام رد : (ورتم) ثگ دزبهزیاج
 یلا دلی وب وا تاقب اسمن اث ام رهق یاهقشع و یگ دن ز ناتسادو تالش گراد علف

 ناج » یلادرگ داکب و گدداض زاوسن | رف ,ناتن وموب |. رث راگ زمیجتک رشاب تسا

 . 6 رهن اشنگل | رق

 لداک و تورب وا لرع ؛ كاپسا نیرتاک .دولیتداد : (رنراو) لته
 نیا هدرب تشپ ماددو نادنمت ورث یگدن زو تور هنیمز رب یئارجام دد ندل ام
 .درنگ ی مفو رعمیلتهرد نآ زا یاهن ومن هک هوکشرپ و هفرم 1 رهاظ یعدن ز

 اب هک فورعم دزدكي یگدن ز زا یناتساد (رن را و) هناک هسبیلص

 ودارودل |

 لگنج باتک م وآ او

 : رم رل لو: .دن اه رم ادووخ نادن ززا گنج ماد ارد نیقفتم عقل هب ند رک راک

 .كننک یپم یزاب ددب انشایم ور و ( رب وصا رد) وداطاب رفوتسب رگ

 لد دد زاب نیک لکیام ( تنوماراپ ) نیل رب دد هژانج عییشت
 ار .س رکیت ا و دن و رد ناتساد هدنسب ون زا رگب ۵ یل اتساد دد ؛ رعل ابیره»

 گرما وا >میلیق ن دو راس د وش وه دنش ان ب رغ هد دا وخبم نینشآ هد را تشب لنلک

 ء تسا 6 تنس

 یعص وه كي زئم رد هک ی رتلد هداب رد نرتس و کی | اییملک ) ممش>

 ی داشد رده سس وعداالئعسا و دروف نلگ .دوشیم داتف رگ ميخوو ینارحب

 .نآ نا درگ راک و تسل رانس هدننک هیهآ ( یکی زکم) « نت زاگ وت رسلبک » و دن | ملیق

 یشقن دد یتسب رل یل وج ( را دا و) جلتشک 4ن | وب ق تا تدح زا رود

 یا رج اه ربتعم را 41۳ اب و دنمآ و رث كل ام تاب هرات رس گاب اب فو رعم تامرتاب زا

 نل ۲ و جذیف رتیل : يا اتسا سا رت طدوت بیت رث هب نت هسیلالد .د دا هل اقش اع

 .دوشیمک زاب رم

 ردهک ولب اب ناس یثاکی رغآ یتشک نانک راک (سک وف) نش یاههن اد
 4 نشیاههن اد : ارد دوخ دنک یم تسارح | رهستگن اب هناخدور لحاس ۶

 عورش زا لبق ور نتآ دداجب رو نی وک ثاهوتسا .اهل ۲ زانت ود ءدنن | وخ یه

 .تسا مليفنز هنگ رب یبدنک هدن وشیمانشآ قشعاد یگ دن ز و رم ترمآ هب

 هگا رب هک تسا گ رهام دزد نیک لگن ام (لاسرویت وب ]) لواتک رح

 4 ندا ثا« یل رش» ( بر« دنمآ و رث كد زا دم جو کات ندب درد) ف رگش یتق رس هو

 .۵ رب دل یه دوخ یتسدمههب ار

 دین زب گرو"



 ل اد ورونب زاک

 شک رس نذ ند رگ ما ر

 فورعمنا درگ راک نامنی زد رف (ایصلک ) اه لصف همه یا رب یدرم

 اد (لوا تبازبل اهعلم نامژمه) دومساموت رس یگدن زرخآ لاستشه ناتساد
 ی رک كموبل و كرویان ازوس ۰ زل و نسدوا ۰ دلیفاکسالپ . تسا هدرک میلیف

 .دنتسش ملیف یاهدشیب رنش

 س نادرگ راک ) رجنیمهرپونا : ( تن وماراپ ) بورغ , باتشب
 بونجهب لوداک ناب اد.ادن افنیج ءنیک لکی ام لثم یل اههدیپ رنهاب ,(هدننک هبهت

 اب «نیگ » .دنک ملیف یدا ال تایصعت زا یاهژوسان اد مليف نیا ات تف راکت رمآ

 تسوا رسمه ادن اف نیج و ی ونج كلالم

 كاب .ریخا گنج عیاقو زا روجهم یلارجام :(لاسدوین وی) قربط
 ارتفل نزاخموهد رک خوفن تساهن امل ۲ طلست تحتهک قربطرد ودن امک هورآ
 .دنتسه د رابب ج رج و نس د اهلا ریلص ا یاههشیب رنه .دننک یم یون ان

 موددگنج زا شورف رب یناتسادذ ساسا رب ( و رتم) ثیسخد رءهد زا ود

 دب رفآ اد نز نوتشکن | رف

 سن اش دایگ سم یعب دومآام داد تک رشاب دسا یماظن موگحم ۲ یا رجام

 زا داچ , نیانگ روب تسن را ؛ نی ودامیل . .دوشیم هداد اهن اب نادن ززایئاهر
 ترباد و اههشیب رنه سی واسا؟ ناجورگاوتنیلک «نایاد ترباد نا رب

 .تساملیف ناد رگ راک جی ردل ۲

 :, دیدن اوخ هلجم رد ار شن اتساد ( زتسیت را دعب ان وب) یسناواع

 شورف رب و فورعءیب اتساددد سی رهراچب رو زوردن ۲ یلوج ,ودسنوف سک ام
 .؟ رتچیم زمیج» رثا

 هداب ددیلیخت و نی ریش تسا یناتساد:( ینزیدتلاو ) لی ومونگ
 مزاسعصوصحم لیسموت | كاب ردهک ینج.هل وت وک ات ود و ناشگ رزب ردب , هچب ود
 ات ود.اههچب و تسا كگرز» ددپ نان رب رتلاو .دن وشیم رگن د یاه ینج نتف اب
 دنتسه «زنیپ اپ یرم» یاههچب

 تاب رد وک یلن اتسا : ( ورتم ) ًأاصف رو یشدرگ دفن ۲۰۰ ۱لاس

 اد هام ءادوام و هام رفس زا فرگش یئا رجام (سوک ات راپسا ناد رگ راک )



 و «دوو دلالیراسگ » یهاع یلیخت ملیف نبا یاههشیپ رذه . تسا هدرک ملیف
 , دنتسه « ایل اد ربا »

 طسوت گنیلپیک دایدودفورعم باتک (ین زیدتاو) لگنج باتک
 تسایک رسب .هدشهدن ادرگ رب ینالوط نوت راک میلیف كي هب یزید تلاو ناشاقن
 .دوشیه ورب ودرایس یاها رجاماب لگنج رد و هدش گر زب اهگ رگ طسوت هک

 (شل دل وکاد) روسج لگشوخ زاب رتچ رتخدكي ( سک وف ) قامعا

 دورفیسوساجدض و یسوساج فرگش یارجام كي طسو رد دوخ لیم مغ ریلع
 .دننکیمیزاب رزب رفدل ان ودوازوی جن ا رفین ودن ۲,شا و لئوک اد .دیایم

 یوجتسجیاغوغب طوب رم ناتساد(ین زی دتلاو) شک قاللشنیفب رس

 ملیف نی |یاه هشيپ رنه تشهلپ ناذوس و لوادكم یدار .تساین رفیل اک رد اللط
 . دنتسه نب مش یا هث ناجح

 «هامب ترفاسم» فورعم ناتساد : (دتیگل امآ ولگن ۲ ( هامن یکشوم

 یوالایلاد ء ویهان اد یورت ,هب ورفترگ ذوب آ لرب تک رشاب هک تساندو لوژ
 هدشمليف ساموت یرت و

 جوز كي شه رد ید سیدود و سپ ره دداچب رد: ( سک وف) سوه

 دنتسش یسوساج دض رومام تفج كب ودنیا,یاه داح - یدمک كب رد ناوج

 هسک اد شیادآ مزاول هدن زاس هیسوم كي ناتدنن ادرگ جم دن رادیعس هک

 . دننک زاب دنک یم هدنخم داوم قاجاق هن ابخم

 یلامرخ ناوسیگ اب دیدج گر بک !اتین ۲( :سک وف) ترب یلیخ یلیخ

 نایارب ویل دوم ترباد ؛سن ویتسا یناک. زی ول یرج ربارب رد كي راد لکیهو

 ۱۵۹۵۴ لاس دد نرون اضف یرج هن وگچ دهدیم ناشن هک یدمک اب دد تبک

 .دنکی م یریگ و لج گنج زورب زا

 یاهدو «زلیم یلیه» (نویال شتیرب ) شدوخ عقومب زیچره
 ناج)لماش لیماف نابم دداد یقدن زهک دنتسهناوج رهوشو نز كي «تنب لو

 + تسا یدمک ملیف * دنب اي یم راوشد (دزی رفزبل و زلیم

 تسد یداع یگدنز زا هتسخ رادرهوش نز كب (ورتم) هب ول هنپ

۱ 

 لا تک رح ۷ شک ا رم

 ؛ ناش كيد یهارمهب دوو یلائان زیمآنونج یدمک نیا دد + دن زیم تق رسب
 ( رلیه روت دآ :نادرگ راک ) دنک یم یزاب نا اب ناب و كلاف رتبب

 یاقآ و هل انب راک ای هالک . ست رک ین وت (ورتم) نکن تسدد جوم
 دعب هک راکیب هسردم ملعم كي یگ دن ز زا یدمک یملیف رد اکب رمآ مادنا یلابی زژ

 (!) تسا رتهب ندوب دادل وپ زا ندوب رمقف هک دمهفیم یت اقشم زا
 یملیف رد ینیف تربلآ و ندوبیه یردآ (سک وف) هاد هد رفت ود

 لالخ دد اهن [جا ودزا حب رشت و جوز ثب هراد رو : نب اد یلث اتسا» زا یدمک

 .هن ارف رد لیبموتا اب یترفاسم
 دی دجیدن اب زمیجاب یدن اب زمیج یدمک كي (ایسک)لاب ود ونب زاک

 ۰ نوین دیوپ دسرددن ۲ال وسروا) فورعم هشیب رنه هدع كي و (رب وک سل رت)

 *(نا آیدوو ؛ زرلس رتبب ؛ ژل و نسدوا « راک اردو ۵

 ك زا ینب ریشناتساد : (ین زید تلاو) نایب نم لابند « اهرسپ
 ثاچوک یرهش رد دریگیم میمصت هک (یاروم كامدرف) زاج درگ هود نسب زوم

 ملیف نز زایام ادو.د ریگب هدهس اد ناگنهاشیپ تسایر لغش و هریگب نز هدن ام
 + تسا

 نسح مادقا كي ناونعب (تناوماراپ ) درس غامد اب یسوساچ
 نینهآ هدرب تشب دوشک كب هب یسیلگنا صلاخ دان زا كم كب زیهآ تبث

 « دوشیع هداتس رق

 هدنتس رف هاگتسد ثابت کم ننا هد هک تسا یحا رج یگوراش سن دال

 *تسا ملیف نذ یوال ایلاد ! تسا هد رگ هیبعت

 مسلیف نیرخآ نیا ةراب رد (لاسروین وب) ککنک کنه زا یستنک

 تسا هدش هتشون جایز (ودنا رب نول رام و نرول ایفوس تک رش اب) نلیاچ
 هدراد یژاب زبن ندده یپیت

 نیمجنپ ردنوت رب دراچب ر-رولیت زیل (ایملک )شک رس ند ند رک مار
 مر رد نآ یاسههنحص هک ریپکش فورعم یدمک زا یسابتقا دوخ كل رتشه میلیف
 هدنهلسق عدننک هیهت دوخ جوز نیا + تسا هدش گراد رسملیف

 ۳۳هحفصرد هیقد



 ! هرفن ثاب
 یامنیس تعنص یاجب ام تکلمم یامنیس تعنص

 ! نیدرف یامنیس تعنص تسا هدش یسداف

 لهس مرادن نیدرف یاقآاب یتموصخ هن وگچیه هدنب
 مه تدارا دن اهدوب یتشک نام رهق یراگ زور هک ناشی اد تسا

 یچاشامت هدسع كسب هقالع دروم نی ذرف یاقآ هوالع .مژرویم

 . تشاذگ ما رتحا دیاب اب وگ هقالع نیاب و دنتسه یسداف ملیف

 لامآ هلبقاهنت هک دون یسراف یامنیس رسرب تبحص تهج رهب

 روحمد رگ و هداد صیخشت نیدرف یاقآار شب وخ دیما هبعک و

 !دهدیم ؛فا وط» عوشخ و عوضخ اب ناشیا یوجب ذ دوجو

 نی اب دینک ی هظحالم یربخ هلجم هرامش نیمه رو

 ملیف دیشخس ) یسداف مرتحم هدننک هیهت یاقآ ثب هک نومضم

 داتفهو تسب ود غلس اد نید رف یاقآ تقو هتفه هس (یس داف

 تدمنب !زادعب نب درفیاق [نوج و هدرک یرادب رخ ناموت را زرص

 دهعت هدننک هبهت بانج هسک تسا نیا دن وش رفس یهار دب اب

 هتفظهسنیمه فرظ هکتسا دوبجم عقاو رد اب هدرک

 ! دنکمامت اد لماکهتعاس ود ملیف تای

 تدم نیا فرظ هک یملیف هک تسث حی رشت هب جاتحم
 سدح دوشیم . دون دها وخ یب وجعم دج نوش هتخاس هات وک

 و زاوآ وصق رهنحصیرا دقمم امت هلجع اب ژاسلیف بانج هک نیز

 دعب و هتف رگ نیدرف یاقآ زا نزب -نزل هنحص ات دنچ ان ایحا

 نامدوخ ار شا هیقب .مب رادن یض رع امش اب : دن و یم ناش اب

 : یذود رسگا منادیمن هدنب ! مينک ی م مه رس یروج ككب
 رگید تسناوتت ابی تساوخن و دمآ نیدرف یاقآ یراگزور
 دوبجم و درک ادیپ تلاسک هدرک ان یادخ الثم هدنک یزاب ملیف

 ضب رع تعنص دم آ شیپ یعض ونینچ كي را :دش تحا رتسا یت دم هن

 هاگتسدو مداب ربتعم ناگدننک هیهت نیاو ام یامنیس لی وطو

 ددیتس رب هداتس وگزاسهداتس ؟د رگ دنها وخ هجح ناشدوخعيس و

 یانب مامت هکنیاه رگب دیل و تسهو هدوب مسداین د یاج همه

 نیا رگا هک دنهدب را رق رف كب دوجو هب اب رب ارامنیس کت

 . دوش رب زورپ زانب دنک ی ل اخهن اشدوج و
 هاگن ناب هک یاهب واژرهزا ؛تسایفات لب اق عضو

 نا رگن و هد زتشح و بقا رم کی تساهدش امیاعنیس تعنص . میشک

 ات هتخود شدوخ یجاشامت هب ميشج اول د و سرت اب هک

 نامه دنتخ انشن اب زا رس وآ هک ددنسب یه ار ادا مادگ یچاش ایت

 لماعهسنی آ ..یزاب كقل سکس «زاوآ وزاس .ددوابب رد | رانا

 و ب رطضم یامنیس ككب .دنک ی م هصالخ ارام یامئیس تلاسر

 دی اب و تسا هتفدردشتسدزا راک رابتخا هک ی ئامنیس ,ناجیب

 .دن زب قلعم هلک دن زیمیچاش امت هک یزاس رب

 دشاب یسزاف یامنیس دوخ حاللص هب ممنکیم لایخ

 قن ور نادود . دنکب کداک ععو نیا ميمرت یا رب ودب ایب رگ |

 گاهيليف : یقالاخا - کا هبک احم یاهیلیف ؛ گران دن اب زهیج

 (می دب د هک یلکشنآب )یا هصقیاهملیف و (نزسابل رد د رم)یدمک
 یامنیس ثب یور اد.دوخ خوفن هک یجاشامت , هتشذگ رگب ۵

 هزور دنچ هک یئاهیلیق هب تبس تساهدرک سح ب وخ فیعص

 گاو دن ام یسشوخ یاب ژ تدم دا | وتیمت هدشیدنب مه رس

 مهجربا زاوآ و نیدرف یاقآ دوجو هزجعم هکی زور نآ زا

 . دن اشکب اهامنیساب اد نایچاشامت دنا وتت

 . دتفیب ولج ام گاهنیس هک تسا نبا شهار اهنت

 ضوعهب و دنک راک یچاشامت هقیلسزا رتالاب و رت ولجام یامثیس
 نیا فرظ رد یسراف یامنیس . دشاب ورشیب ندوب وردل ابن د

 ی رنه تلاسد هدروابت باسحت هک گ زیج تایحل اسیس تل

  ایب ییس داف یاهنیس نا رشابم هک تسا نآ تق واللاح. تس اهنیس

 و سکس ةولج و یب وکی اپ وصقر زا ریغ امئیسرد هک دن روآیب

 هداننیب حورددهک یلاهفرح دزد وشیممه «فرح» «دروخ ووز

 رتکی دزن امنیس تک رب رب و ینغیایث دهب ادوا و دراذگت رثا

 یگنس رگ ندن اش ورف گا رب ک رتشیب یاههدن ام ایل دین ازا و دنک

 .دنک بلطشی وخ یح ور

 سست

 و د ه و و و 6 ه و و
 06000 رند 0

 دیسانسیم هک اهنیا زا
۰.۰44 

 رارق هک نیدرف 9
 دور تسید تدم طقف دوب

 بجومب . دشاب نآرهت رد

 داتفه و تسیود دادرارق

 ملیفرد یزاب یناموترازه

 ینادرک راکب«حوب ناقوط» |
 عورش ار یمسای تامایس
 لک

 ملیفنیا مادیئآ تدم

 هتفص ) عورش خیدات زا

 دور هدزناب 1 ( هتشذگ

 ملیف نیا رد ؛ دوب دهاوخ
 مه یروهظ و یعیطم كم
 .دن راد شان

 دصکی الاب غلیم زا

 رد تاموت زانه تسیل و

 هد دادر!ق یاضما عق وه

 .تسا ههدش تخادرپ نیدرف

 تفگ دیاب بیترت نیا اب

 نیز :یتایلام یواش رگ
 هدش لح زاسلوپ هشیپ رنه
 تسا

 ؛دادرارقنیا لابندب
 ار نطو راذاب هک نیدرف
 ۰ تساهدیدن جراخ زا مک

 یبرعزاسملیف یارب ایوگ
 هد :دشکبمهآ رشراظعت |هک

 .تساهدنک

 كمايس تا.لام
 و دص راهچ غلبمهب یمساپ

 ه4سد ملبم نا الاح . دش

 دهاوخ زیراو بیترت هچ
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 دا رف

 ذا یکی نویامه 9
 هک ) ملیف نا وراک یاک رش

 لاعفتاسسوم زایراک زور

 اب ؛ ( دوب ملیف دیلوت
 ی راکمه دا رق یعیطم كالم

 هتشاذگ ملیف هیهت روظنمب
 .تسا

 یی ۵

 نامرآ عالطارارش

 یارب ترعنادرگ راکكيو
 هرک |ذملوغشم یملیف هیهد

 . دنتسه

 لوق « تسا دوویلاع زا

 رواخرثا نیرتف ورعم هداد
 ادزاس ار هنابم

 ۱ قل ایل |لج ۳

 هک نیهاش هورگ
 هناذا نا تیام لحخ

 لوغشم : تسابیز یاهرنه

 هن زور» سیپ تدرک هدامآ

 شیپ نیا . دشابیه «ینآ

 نمجنا رد نمهب لوا زا

 هنحصي ورباکی رمآ وا ریا
 هففا دها وخ

 دب دجت

 ارودن | همانشی امث 3

 هد ناب ردئمس ول اد رگ راکب

 نادنمقالع لابقتسا دروم

 تلعب ؛ تفرگ رارق رتأت
 نلاسزآهدافتسا تدمنااب ای

 . .دی د یک عطق اکی رهآ وناربا

 یدایز هدع یاضاقت اما

 ,دن دشن نآ یاشامتبقف ومهک
 وا هتس نادر تا وا وتق

 نلاسرد , ءایحا تالیطعت

 . دوش دیدحت هاگشناد

 .. ناکما

 «كاووک یسنان»
 :۳۳ساملا» مایفهشیپ رثه

 ناکما یا هک تسا هتفگ

 تسا رضاح , دشاب هتشاد

 رد ار لاس تاقوا رثکا
 اریز , دنارذگب نازبا

 یزابلدو تسدو ینانیهم

 یاجک چیه رد نایناریا
 ..نزآدق . سطل این

 شتق وملیف هیهت هن اهب هبهک



 هالک ارهاظو هتفرگ ار

 4 1 فلت | اف رس

 . دراد ینوخرپ

 ۳ تویلبم

 ات عالطا دارتب
 # كيدزن هک خب رات نیا

 ملیف زا مین و تعاسکی

 یرادربملیف «۳۳ساملا»
 نآ هیهت مس راخم ۱ هد درگ

 هدیسرناموت نویلیمکكيهب
 ۳ ملیق ۴ ]1 مج رج ۲ تحتشا

 نویلیمود هب نآ مامتا

 . دش دهاوخ غلاب ناموت

 ملیفثد ۳۳ساملا»

 هک تسانردم یدن اب نمیج

 یگن روپوکسینکت هقی رطب
 نساملا» رد . دوشیم هبهت

 *لاوو" یسن ان زا ریغ ۳

 ( «نک هفخا دص»ملمفهراتس)

 یجراخ رگید 4 «رهچ دنچ

 ؛ تویاتک , یلضاف نين و

 تک رشمه هردان و یروهظ
 دیع ات ملیف هیهت . دنراد

 دا رق ودس ریمنای ایی زورون

 ييل توییس لس رد تس ات صف یا

 اشامت صضرعم و .  هثنب ۱

 . دوس هدراذگ

 ... لابقتسا

 شک ایفا
 یادصورسرپشآ «وک اویز
 :تسار شه ایت جام ؛ ورتم

 هدنیآ هعانزب ملیف نیا

 .. دشابیهدن وهاید یامنیس

 لک , ۰ تاک دثت ادرگ

 دننکیم ینیبشیپ ناریا

 اهکشا»لثم زین ملیق نی هک

 لابقتسادروم «اهدنخیل و

 دریگ رارق

 *: شل آ

 یوارهک یراق 9

 رستاتت قیرح رد تفگیم
 ندا ةمید تو و اس 1 رصد

 را نهدصتش»هد به رقرتاگت

 ای وگ و تسما هد ون بلاموت

 هدش همید غلبم فصت هک

 تراسخ .هممس تک یش زا

 . تسا هدشل وص و

 رخاوا نیا

 > بسع رصن رت امت

 سراپ یتاشت یتح و دوب
 . تشاد اک ششید کرتشمه

 نیا راک هک تس

 دازاد

 نا تس دو

 هدیشک یکیراپ یاجهب رت اثت
 زا هک تفگ دیاب اما « دوب
 شوخهب ؛« راک زور یاضق

 ۱ .دش راچجد«یشت | تبقاع

 فیلکت

 هک |زالپ یامنیس 9

 هتشذک لاسودیکی نا ط

 یالاب رشتفالع نتشافگ اد

 یی ام ی ,هاظ ووخرزدرس

 4 لارق سنت

 .دم ًایمباسحی رپ امنیودلگ
 هرک افه كتاب یطشمو 4: وط

 و هنلابماسح رایتخآتحت

 هسومود نابحاص نایشم
 الاح.تف رگ رارق ملیفشخپ

 سا را فعب تسیث مولعم

 دصراهچ فیلکت . هیضق
 5 یاهعید و ناموت رازه

 د زن ازای امنیس بحاص

 نب اهیب ودلک ورتمیک دنیامن

 هچ ء هتشاذگ * رود ویت رد

 دوم

 .. هعل اطم

 یاهشیپ ینهیلضاف

 و نسب

 سامل ا»ملیفرد ۵ وس تابهک

 رسید و دوبميهس ۳

 درادلابخ «دز شدادرارق

 رک ذلاقوفملیفرد یذاب نیح
 و هیهت مصهیرگید ملیق

 دنک یزاب و ینادرگ راک

 هات ملیفنیا هیادرس هتیلا
 شایلبقیاهملیف لثم مهار
 - 4 فیرحسهمه » )

 صخش (6

 نیهأت «یح»ماثب اک دشمن هر ث

 لاحرد یلضاف : تنکبم

 یویرانس كيیور رضاح

 هعل اطملوغشمن زد ث زد نسآ رس

 را

 هورگ

 دا؟ را زاپ هورگ 9

 ی # ارودن آ ۶ .سمف

 هدررک ادب تمقف وه ناشیا

 یوودعمیاههو رگ نآ وزج

 یا تسل اعق 3 4 تسا

 هدادنلاشت هزاومه :م وآ در

 هدیشوک هادنیادد هک تسا

 .تسا

 قیاس یاههمان رد زا

 اهسیپ نیا زا « ناشیا

 یاههدیم ً درد مان نوت یم

 لپ- ناژ ) نفدو نفک ,یب
 یاهشیششح و اب( رت راس
 شش - (زمایلیو یسنت)
 اف وصتسج رد تیصحش

 (ولدخآ یپیمیفول)ءدنسیون
 -(ریلوم) یرابجا بیبط
 عیب اس رد غرسسه

 وثل - ( فوخچ ناوتنا)
 -(یوننآ ناژ ) ایداک

 داز) هتفرگار ایند یدم

 نوتستا و یت ریید وا

 اش یشاارودن آ
 ۰ شی رف س

 0 کز

 وا وچوک یامنیسكب
 تسد ردتن ومآ راپامنیسییز

 اهزورنمه وتسا لامتخاس

 هتفگ قبط و درادیلقن و
 . نأ ریدم یف ابیشدیشهج

 و نیگنسیاهملیف صتخم

 اتعس شب حالاطص اد و (ک سه

 همان رسد یارب « 6# تسالاب

 هتعاس هسملیف نآ هیحاتعفا

 ریویلآ سنرال « وللتا »
 یقه ام وهدش هتف رک رظن دد

 زا تسا رارق زین اهدهاث رد

 نینچرگ |..دشاب ون نیمه
 تسی را ودیمآ یسبیاج,دشاب

 . رانی

 یاهنحص همهت نمض#

 نیب « یسراف ملیف كيزا
 درا وفات هق ایفای فاز ورق
 | ددیعازن یمتسرجریا مانب
 هک دما لمعب فشاک و فک

 عافد رطاخب ودنیا یاوعد

 یهآ وخ رذعب دعب زورهک هدوب

 ۱ يتتنا هدد درگ رجعه

 یمسای 45 هد ود نیاتلع

 ما زا مین ات لوق
 انافوت هدوخهدورا ۵ میظع

 هداد یمتسرههار 6 حوت

 هشیم» لثمایوگ ادعب یلو
 !تساهداد هدیقع ست

 7 ز

 ی یاری ۵ 



 یقاتاكناب رو فذوجتنس ناتسرامیب رد

 لوطتعاسهس شاهبر یحارج . دندرک ورژر شیارب

 « تسا رتهب شلاح دنتفگ ناکشزپدعب ژزورهسو دیشک

 مه یگید زور دنچات و هدوبن ناطرسب التبم شاهیر

 ! تسین ینارگن یاج , ددرگ رب شاهن اخب دناوتیم
 تشادوزرآ هک یدرم و دمآ شیپ ینارگن لاحنیااب
 لیدبت مارو ملاسو گر زب «دنلیننید» كيهب ایند

 . دره دوش

 رخآ مدات اما تشاد لاس ۶۵ گرم ماگنهب
 ۲ دشن ادج شب وخیک دوک یافص رب مل اعژا یاهظحل نی

 تیل وفطهب رضاحصع ناسنا نیرتقیدص ینزیدتلاو
 شخپ و هیهت هگ رزب یناپمک كي سأررد . دوبشیوخ

 هل ین ینید ییط هال هم درام ماقم زج و لرف
 لثاف شناتسدریز و دوخنب یتاقبط توافت نگر ه
 تسناوتیم مه دل ین نید هداس گ راک تلدیتح . دون

 واذا ار یراک ماجنا و دوشب وا رتقد دراو هدژرس

 یناوجردوا هک دوب یبئام یطاخبمه اهنیاو دهاوخب

 تسناوتیمن زگ ره دوب نیازجرگا , دوب هتشگ لمحتم

 نوت راک یاهملیف ردار یاهناسفا یافصو تقادص نآ

 : ددوآ دوجوب دوخ
 تالاحنایب یارب مدوختروصژآ و مدوخزا گ

 لدم ناونعب یروتاکیراک یاهژانوسرپ یاهساسحا و
 ماهد یک هد اقتسا

 ایندب وک کیش رد 1٩۰۱ ربیهاسد ۵رد یننید تنلاو

 وا دد یزاس روتاکیراک و یشاقنقوذ یکدوک زا . دمآ
 مادکچیهدز تسودن ًابهک یددععم لغاشم. تشاددوجو
 .دیاس بآ ریس ار وا مارآ ان و هشت حور تسناوتن

 دیگنچهسنارف ههبج رد و درک تک رش لواگنچ رد

 نیدهب ودوب گكرحتم یشاقن یاهملیف لماک هتفیش ینزید
 نا ونعب تسناوت اتتخومآ هار نیأ رد یت ًایب جت تهج

 ۱٩۲۷ رد دوش مادختسا یروتاکب راک یاهملیف شاقن

 فورعهژأن وسرپ ۱٩۹۲ ۸ ردو«دلاوژآ هژانوسرپ اصجتش

 ماقمب ارواود نیا و درک راکتبا ار « سوام یکیم»
 -یکیم .دندناسر گرحتم یشاقن یاهملیفین ادرگ راک

 تخسسبیق د "و تفای ریگن اهج یترهشیدوزب سوام
 ین زد . تشک دوویلاح یئاللطرصع هدنز ناگشیپ رنه

 ردو درک مادختسا یددعتم یاهشاقن ۰ راک تفرشیب ای

 جیردتب تفاییم هعسوت ًابترم هک دوخیصخشیوی دوتسا
 «۵] و ود تفهو یق ند نقش وجیق و رعهک اهملیفههت هب

 سیل آءالردنیس , یبماب ۰ ایزاتناف ءوبماد « ویک وئیپ

 و وناسب نی رتیپ « ورل اباک هس , بیاجع نیمزرس رد
 ۱۹۵۳ دد.تخادرپ هربغ و كگسكي و دص « درگلو

 ۱۹۵۵ درد و « اتسیو انئوب » ملیف شخپ ینایمک

 كگ رزب كراپ نیگنس یاه ماو و تفگنه هیامرس اب
 یک د ورک یتفاق ۵ «دنل ین زید» یاهناسفا و

 سیسو رتناموکد هیهتهب گكرحتمیشاقن هدود زا سپ
 و اعهچب مون رارافا و زفاس یاد جاست یاد
 اهنآ نیرتفورعم نایم زا هک تخادرپ ناناوجون
 :«یوربیا ر»:اب رد ریز ههگتسرف را نه تسیف ال : نآ هتمه

 - روسفورپ ؛ انایلوپ , «نوسنیبار یسیوس هداوناخ»
 ار تنارگ نتیپاک نادن زرف و نیدلاو ماد , هظفاحمک

 | رهتفخ یابی هرز: نوت راک ملیف تی اه درد مان

 . دومن هیهب زین
 .تسامنیسمل اعیا رب گر خب یفسأت ین نی,نادقف



 ملیف هاکز» ملیف نیرتمهم

 نیاذا لبق.دوب (۱ ۹۰۵) «سوح»
 داد ار سدا ووک ظ یخب رات ملیفی و.ملیق

 لثم اهملیف نیارد .

 ریظن سکس یاهملیق زا ی رایسب

 «كچوک رصق» و «هبوجعا هدوکد
 نیسول ,هینساک یئول یماساب رفنهس
 یراکمع 45 زداب وتاهژرژو هگن ون
 داند نک یه

 « هت اپ »یلصا صصخت لاحرهد

 ثداوح گور زا نتخاس ملیق

 ناوتیم هنیمز نیارد .دوب یعقاو

 تكي كرم لثم یرگید یاهملیف
 روههجسیئ ریلنیک كامرورت پاپ
 ار زیک ود كود لتق و اکیرمآ
 یوف سا

 ویدوتسا یاهملیف نیرت قفوم زا
 تبیصع» ناوتیم مایا نیارد هتاپ
 ۰ د ریهات ار 6 كشت رام

 
 ار ۱۹۰۹ ات ۱۹۰۳ هرود

 یک روطب و هسنآیف یامنیس یارب
 دیهان «هتاپ هرود» ناوتیم امنیس

 امتس تدم سا رد تسناوت هست او

 ین اهجقفوم تراج:كي تروصب ار
 یویدوتسا هک یتراجت دروایب رد

 ۵ ود وتو تن

 لراشو دوب نآ تختی اپناسن و رهش
 : تسا تسا هتشون اجکیرد هاب
 رتاگت و هسرده ؛ همان ز ور:؛امنیس)

 . «تساد رف

 : دیا زفایم نت و.

 روصت « یگنج میانص یانگتسای»

 ۱۹۰۳ - هگن ول - و - 6 زرئا « قایتشا ۰ 8

 یتعنص زگ ره هسن | یق زد منکیمن

 تعرس هک دشاب هدوب هتشاددوجو

 ءاک یشهب وهتفاب هعسوتام هاگتسد

 هداد,یتفگنع یاهدوس نینچكي

 نیاپ هتاپ تاردارب دوس .
 و دصهن ۱۹۰۰ لاسرد دوب حرش
 كل : ۰۳۲٩۱رو تانایف را نعهد

 رد : كنارف رازهدصیسو نویلیم

 رد - كنارف نویلیمشش:] ۴

 ۱۱۹۰۹ رد مین ونویلیمشش ۶

 «هت اپ » .كن |رفنویلیمراهچوتسیب
 داجیا هب عورش ۱۹۰۲ لاسزا
 یاهروشک رد یتابعش و اهیناژآ
 لاس دنچ فرظرد . درک فلتخم
 ؛ ندشل یاهرهشرد هسسومنیا

 لسک ورب «وکسم ؛نیلیب «كروبوین
 ۲ ماوونعتخآ ۱ دژ روم ز رتو توس

 ۰ فوتسور , ثالیم « تولسراب
 یاحاجو دیو نم موقرو هتک
 كيو تشاد یک دنیامن هبعشرگید
 زد ملیف هیهت یارب ی وب دوتسآ

 رد درک داجیا گرویوین دودح

 تاسسوممامت هزادن اب هتاب ۸

 ملیف کی رمآ رد ناهج یزاسمایف

 تمالع ( سررخ » . دود هتخ و رق

 ایند یاج همهرد هتاپ ینایمک
 یاهنلاس هیار نایچجاشامت لیس

 ۰ دناشکیه امیس

 شرتسک و طسب عقوم نیاان
 تشادیقفا تر ودص هت اب ناهراس

 ار «هنای» هتفرگ میمصت هتای لراش

 مزال دهدب طس مهیدومع روطب
 ماخملیفد وخ هتاب تامژاس هک دوب

 یاهملیف شیامن یارب و دژاسب
 امشیسنلاس اید "سا رضدد شدوخ

 . دنک داچیا

 مالعا هتاپ ۱۹۰۷ هل وژرد

 نیا ماخ ملیف شورف هک تشاد
 هسوه جنیهب اراصحثا هسسّوم

 هدیع هات جسف زد هک هدشراذگ | و

 یاقب رفآ ودنله «كلب ثلب ؛هسنا رقرد

 دوخهت اپ ,دننک یم تیلاعف یبونج
 زین یرادربملیف و شیامن لیاسو
 :لوصحم شورفراک درک یم دیلوت
 ماجنا ارنآ یبایرازاب و عیزوت

 یامنیس یاهنلاس دوح و دادیم ۱

 یاههاگتسد.تشاد رابتخا ردددعتم

 هسسوه طسوت «هتاپ» مایق شیامن
 هتخأاتس ! ی ولد »رد 6 ز وسنتن وک 3

 رد ۱1۹۱۴ لاسزا لیق . دشیه

 دصرد داتشه فلتخم یاهروشک

 تخاس , ملیف شیامن یاهتاراپآ
 . دود 6 هن اب »هن اخ راک

 یماسخ یاهملیق هجا رونه

 طسوت دشیم فرصم ایند رد هک

 اکی تر دادک نمتسا هوم

 جنپ و دون | دشیم هیهد

 یامنیس اب
 یاهروشک

 ناهح
 دد هوش انشآ

 ۱۹۸۱۵ - رلادای مف ءاهرییماو » 83

 كادک زا ایند ماخ ملیف دصرد

 «هتاپ»د دوخ .( دشیم یرادبرخ
 رتم نویلیم كيزا شیپ هنالاس
 رد دی رخیم كادک زا ماخ ملیف

 رتعره رد هک تسن ا دیه هک یلاح

 میتناس ود هی كيد ین کلا دک , ملیف

 « هت اپ لراق» , دّنک یم هدافتسا

 هسوهود دی رخهب مادقا هرخال اب

 یمک رادقم هک یوسنارف كچوک

 دندرک یمدیلوت لاسرد ماخ ملیف
 نردم ار هاتسس وه ود نیآو .د وجت

 دیل وت راک «ناسنو» رد و هتخاس

 «هناپ» درک عورش ار ماخ ملیف
 ناش راک هک ارین املآ ی اهیمسسکت

 دود ماخ ملیف ساسح هدام هیهت

 نین راک نیابو دروآ ردمادختساب

 یدیلوخ مینونامزاس ی تروص
 كيب «هتاپ» لاس شش فرظ

 لرتنک هک دش لدبه مظعمتسا روت

 تسدیار هسنارف مایت رو | رامشیس

 یرتشیب هجوتاب و دروآ

 ویدانس ماکحتسا و تیفیک هب
 رد امنیس تعنص رد کدایز ۳۳

 هکر وطد تشاذک یقاب ایئد مامت

 یامنیسس , «هتاپ ۶ مود ههد رد

 طاست وتشاد طلست و ذوفن ین اهج

 یاهروشک زا مادکچیه یزورما
 نارودنآ رد هتاپ طاست اب زاسملیف

 یویدوتسا جنپ . تسین سایقلب اق
 راک زور و بش «هتاپ» یزاسملیف
 تازیهجت نیرتهب اب و درکیم
 -یمار مایا نآ یاهملیف نیرتهب
 داد هماذا . تخاس
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 1 تابش یلیخ و تسد رد یکی و

 ده یلو , تخودشوخ سابلردد

 سید شا هقیلس نوچ شآ یمیدق

 نوش رظتنم راد رد ِ تسا هدرگن

 . دود

 مامت هک تسا یدقدنلب درم

 ۰ دراد و وه اس تم ةب دا نآ

 یکی [یماظم ۴ یا ٩4)أس ۷

 یاهروتک ا نی رئ ادص ورس ررف زا

 ادنیل» ابوا هنامیمص یتسود
 ان وتسد اج تسش دی زرد رتخد ال وست احو رود

 تاعوبطم رد هک تساهدش بجوه

 .دریگب دا رق ثحب دروماین د رساررس
 یرگسید هلگسم نجمه ۴]

 هدشوا فا رطارد ادصورس بجوم

 هدن را دهگ-ن اهنت تا ونعب گو : تسا

 فاعم یزاب رس تمدخزآ , شردام
 1 تا هلتشس

 و تسا خیئنوم ردوا نونکا

 دیدج ملیف كیرد یزاب لوغشم
 . دشابیه « دن ومیآادتج» هب موسوه

 رایسب هسک وس اهنزدزن حروج
 «دروفتول راچ) زا | رثیاو ؛ دراد

 یسشود رتخد «رثیلیمنیرتاک» ات
 . دن راد لوبقهمه ۰ دروفدب ود

 ار وا زیئ «ورومناژ» یتح

 هکیماکنح . تسا هتفای هدنبیرف
 ملیفرد كيزكه رد مه اب اهنآ
 «دن د ؟یهیزاب های رام دا هدن زا

 هژوا نبی دولک 2 ۱

 ردهک درک توعد وا زا ورومناژ

 هک دن تعاد زویج هج

 یا رب یتح «هفبظ 9 تمدخ زا

 ؟ دوش فاعم « زین مان هتک

 ۰ نسل زوج و ۰ دنک تهاقا وال زنم

 . .تف ییذب خملتنج ثلب لثم

 ناوتیم ین وحب هک تسئنیا ۴

 اروا «دربادنیل» ارچ دزسدح
 هل-منیازین و ِم ن تر است

 )۱ تار سارق هفرظ
 یهمشت بش تاب رد شرب ک دنج

 یسکع ؛ نورد روسدنپ وودسشود
 وا 4 5 دلش هتشادرد رو ا

 رتخد كياب هتسشن كيدزن یلیخار

 نتسا و دآدیم ناسشت ابی

 تاع ویطم یاد هل صاف الد ته

 هجیتن ردو .دیسرپاچب یئاکی رم آ
 ندبینفلت طخكي « نآ زا سپزور

 ینالوطیتدمات ,نتگنیشاوو خیئوم

 -افغنل اسدرا و هکیلاحرد

 راب ار تبحصرس , ميوشيمیروخ
 :دنکبه

 تادشف | رمهچن آ ؛دیف |ثیم ۳0

 مس نآیلصا لماع و دهدسهجن ز

 قد تین ته تاع ویطم

 درب ادنیلاب تاقالم زالبق یلیخ

 هکیل احرد ,« مدوب هدیسر ترهشب
 دنب وب دنداد دارصا اههمانژور

 یارب طقف وااب یئانشآ زا نمهک
 هدافتسا دو > ترهشو تیقفوسم

 ء. تکه

 عچار زگ ره نم هکیلاحرد

 یتح .ماهدزن فرحمتسود نان زهب

 مادک ره مياقفرد هک هسردم رد

 یقشع یاهارچام دندرکیم یعس

 نایب رتباذج و رتنی ریش اردوخ
 .مد کیم توکساقلطم نه ۲۷۳

 نم پیسن رپءزج هلئسنیا اریز
 .تسا

 درمتسد 5 ناب وگیم نینچمه

 هک تفرالاب یهاگنهزا طافنم

 مدش انشآ نوسناج رتخداب
 ۳ د یمتسد ۱ هکیت روصرد

 ربغردو تسا نامزتشذگ جاتحم

 دعاصت ؛ یرگیدروظب تروصتیا
 هدیسرنلا رودبهزات تكينم . درادن

 سخا لاسهد لوط رد و

 ...ماهدرک یزاد ملیف۲ ؟ رد

 ۳ و

 مکه
 كلی نوسناج ادنیلمناخ راختفاب ِ هجح

 -یل دود  ردد وخ لونمرد یعيست بس

 زا هجوچیهب ؛ مدرک اپرب « زلیه
 | رد ز.د وین ی ریخ اهسیون همان زور

 بشن آ هک مدوب هدشعن ام ادیدش نم

 تسنیا یارب نیاو .دنی ایب اجن اب
 یعنت اهیلبت هدافتسأآ دصف نههک

 .متشادن

 سا اتسا لس |
 دامتعانمب ترم آ لوا هداوناخ

 تدابب ژا نه اک ور و .دراد لماک

 تاسح : هدا ون اخ ود ره م از لوح

 ار
 ریسمرد هک مس رپیه جروج زا

 هزادنا هج ات ید وویل اهیگ دن ز

 ؟تسا هتشادریثات ادنیلرب

 یلیخ فیل هژو رمآ ۳9 تب

 مينکيمن لاهنپ امو «تسا ابیز
 زرتسام جروج دن راب دنح هآ 4ک

 هتفر دوویلاهفورعم رگشیارآ
 هبهج و چیهب ارجام نیااما .تسا
 ۰ سا هد وب نه یتامذهار

 نیا زا روهمج سیئد ایآس
 ؟تسا دونشخ دوخ رتخد ترشًأعم

 یتهالع لاحب است :لاحرهد

 هدادن تاج تفاضر مدع رب یئنبه

 تسا
 «وآرب ةعماح رگید شن درس

 ؛تساشاهفیظ و تهدجح ماحتا م دع

 انشآ نوس اجرتخد اب هکیماگنع

 . 5 وث هلس



 ] عوننیا منکیمن رکف نم

 ؛متشاد لاس۱۸نم هک میوگب دیاب
 مانتیو گنج هکنا زا سیپ یلیخ

 نه ۰ ناتو نیأددو دوس زاغآ

 دوخ ردام ةدن رادهگن اهنت امقاو

 هرز ک کال وا هک ماگ یهروت
 نامه زا و متشاد لاتتس ۱۷ یه

 .مدش رادهدهع ار وا جراشمماگنه

 یلدود گكرزب هناخ نم هکیماگنه

 یه هکیه اگه و مدب رح ار دلیه

 | جاودزا«رنهوک نازوس»اب متساوخ

 (تفرگن رس جا ود زا نیا هک | ۳9

 یاری هک متساوخ دوخ ردامزا

 یینآ زا و دی ام د زن یگ دن ز

 .:.ميیتسه مهاداه

 تیسن دوخفیاظو مامتهد نم
 هچن انچ و متسه انْشآ مروشکب

 اروق , دمنک راضحا ارم زورعا

 اما .تفر مهاوخ ندیگنچ یا رد

 مهاوخن بلطواد مووخراکتیا یارب

 ناجتخسم لاسهد تدمرد نیم .دش

 ست یرق اسآ نیا الاحو ماهدنک

 . مشکب تسدزیچ همه زا مئاوت
 یصعخش 4 با 5 ۹ نیا و و زاعد

 :. .تتسا

 رظنب هک اذغ فرص زا سپ

 1 تا كس نآ نم جم و _ك ایه

 اب وا طباور عون هب ار تیحص
 - می ات « وروعنا زد

 ۳۱ كدقص زد ایقت



 اد نامز ضبن هک یناسک 8
 , و حور یاذغ و دنداد تسد رد
 » گارد دن روا ما رفار تایر مس

 جاستحا ناشطاسد الد وب دا رقررف

 زا رتولج یردق هشیمه هک دن راد

 رگید ترایعب 1 دننک رکف نامز

 هضرع و دنروایب دوجوب یزیچ
 دن وگب مدرمنآ ندید 45 نمک

 هک دون یربج نامع نیا : ناها

 ی !ممتسا وخیهنامی اد رق یا اه
 1 1 بن

 یط اخ هث ل و لت و5 او 2

  شندوب نر رایسبو ندوب نز
 ۳ ۳ سد است رطاخب هکلم

 . تعرسنامرهک ) زورمآ نامز حور

 با لثه لثئوک ار 1 هتف رک رارق

 مزیفاکه لثم 1 تراپاپ ۲ ترا

 , هب هرتسب | كيزوملثمو اضف میظع
 هد ۱ هب هک د رادقلعت ۲ ام 5۵ ره

 هاضف ذ | ریچهمه ودننک یم رکف
 تا

 الد ود یعانعف ۱ . دنجنسی

 . ترفاسم » وا ملیف دنچ ینامز
 واهدنی آ هب طوب رم) «زیگناتفگش
 «حیسمهدالایمژالبقلاسن ویلیمتاب »

 ۱ . دشابن یفداصت دیاش (هتشذگ زا)

 0 . یلا تیاهنیب یاهنم زا لئوک ار

 ۱ هتسا و تب اهن یی هفاضاب

 رظ هد ا

 شل و لئوکار » یلصامسا اب
 ۲ ۱۹۴۲ ریماتیس مجنپرد «اداجت
 ۷ رهشرد (شیپ لاسراهچو تسیب)
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 ۱ رف ۳۳ هحفصرد همفد
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۹ ۳ ۱ 

 تا

5 
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 ها
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 ۳ کی

 ت
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 یا اد سس

9 
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 ۰ یل ِچ

 دددج هبذاجا

 تسیماگنه لاسزاماگنه نيا 9
 نانا 4 لث وا اب اب و هد اه یلیخ دک

 هک اس هچج ؟ هن هکارچ و .دن دوایم

 هکنی اب و دوش ه زیاج ثكی دن رب مدآ
 .دس ریمت رهش ده زور ناهگ ان

 نیادزادن اچ ات هکنیارد اما

 تسبفاک .دشاب یقیقح دناوتبم اه زبج
 هوکش اب جاک ثاب ا «دردگن بشكي هک

 «دتفیب دوخیالچ ءهولج زا هزبسرس و
 زا سب و دوش شوعاخ شیاه عمش
 تلخ بود # ابا لب ثبت رور تخش

 نآ ندنکفا رود یار یعح هک .دوشب

 .. دشاس یبلط واد
 نمهرد - اقافلا بالاح اسا

 4. : تسه هداتم ثكب . لاس زا لصف

 و دشخردیم یل انشور نا را زه تردقب
 .تسا# «یل وج » كلي . دوشم شوعاخ

 بجوم اش اس هک تسا یعان نیا

 الاعو , دون نا رعاشذا گرابیس ماهلا

 زورمایعقفاو و کرزب هداتسكيب قلعت

 -یسیلگل |« زوردن |یل وج: :دداد اهنیس
 لصالا

 یرس» نوجهه زوردن | یل وج

 « زی رپ دوس» كاب زا شید و تسا « زنیپ اپ
 .نرزاددوخ كاسرد

 نبل لصاف یاه «نابووم» لثم وا

 وا را ات ول رالود ورسطل ] انوجادآ

 . تسا

 نیادد هک :هرحاس نبا صف اما

 هدنیب رف . لئون ماگنهب لاسزا لصف
 :دوشب«عو رشد انه ودن ایژ رطب ؛ تسا
 اردوخ رد وا - نآ زا راد ؛یمیتی اب كن
 شردامو .دنیب یمن تالیطعت ماگنپب زج

 جاودزا هراس ود تسث ابپ كلب اب هک

 -. گلاب زوم اب دنا وخ , تساهد رگ

 رد ودنیا لابئدب هچب و , تسا لاه
 .تسا نادر رس ادناتس رهش

 و بوجحم , تک اس رتخدكب وا
 بات یمک شن هه هل . تسایل ۲ کج

 و.هدیل ور بت رمان شب اهنادن د ؛ دداد
 نیگمغود وااع و.تسا ین امک یک دن اش اهاب

 .تسا اهنت و

 :خرادن یاهسزدم بت رمتالیصحت

 نآ و نبا زا هتخب رگ وهعسج رگم

 ناهگ ان زا وآ صعخت«ثاب هکنب ا ات
 و رغال دجب رتخد نیا 4۳ دنکیعفشآ

 تسا رداقیگلاس تشدرد :هدب رب گن ر

 درو آبب ال اب ارد وخ یاد واتک وا جنب ات

 دل وتم ول وج ول هرات كي ناهگ ان و

 کلم ر وی> هب یگل اسد راد . قوم

 هدزاود رد .دوشیم یفرعم ناتسلگنا
 ا رجا یاهما رب «یک یناد»اب یگلاس

 دنها وخیم هک ت شا طلغها ز اما
 . دن زاس رگید لیمت یل رش كاب وا زا
 ..د دادن یقیق وت رهانیا

 زا و , تسیل ككين ژوتف یل وج
 : هروم نا ردامدرکم یاهیدوآ داب
 , دوشم ۵ اجب | شب | رب یا هدقع

 زگ ره دوخنسه ناتس ود یل وج
 انشآ مهاب یتقو هک ین وت زجب تشادن
 و ه:دنتشا د لاس ۱۳9۱۳ عمادک رظ دن دش

 دا دشا |ادج مش زا سب نآ زا

 هنحصیزاس روک د هنشرردیل وت

 ارودن ۲ عوضوم نیاو دن اوخیم سرد

 .درکیم كيدزن مهب رتشیب
 یا وتبقف وم:۱5,۵۶ سرامرد و

 لوا شقن یافبا یا رب یل وج .دشزاغآ

 یودورب دد «نمبوبحم ملاخ» سیب

 لاسهس لوط ردادرشغن نیاو دشباختب |

 .درگ یزاب
 ی راجب رو اد هلحا۶الاب نآ را ید و

 یزابمه « توام :یس رد « نوت را

 ءر لس

 یا وج رتخدیتاک ۶۲ ربماوت رد
 تامدقم ماگنهنب ارد..دشدل وت«یب وت و

 ؛دمآ ما رف «نعبوم هين اخ» میلیف هیت

 « نرودیهیردآ » .راظتن افالاخ رد اما
 نبا و دش باختنا شقن نیا یا رب

 هدن ز ار یل وج یمیدق خدقع عوضوم
 امنیحاد رب یود یا رب وا ةفابقای.درک
 :,؟ دوبل بسانم

 خساپب بیان « ینزید تلاو »
 دد یزاب یارب ار وا و داد پاوج

 ۳۷ هحدص رد شل



 صم

 یابور
 یثاکی ومآ

 دنمآ و رث « یلک ادوب د»یتق و 9

 یک رزب نام رهق « كج و رنفتسا» اب ابی زو
 تع اجش ویل ابی زتلص ود رک جا ود زا گنج

 دن ووتس رایس بات وبآ اب اههمان زورار
 تلص و نیا زین تور هک نآ هصاخ

 تسن اوت یمن سکچیه . دیشخ» یمل ربت
 جاودزا نبا دع لاسهد هک دنک روصت

 .دشدها وخ یمنهج هچ لآ هد | و لماک
 زود نآ زا لاسهد الاحو . ۰

 ش رسههک دشيم اههامیفتسا :تشذ یم

 همان رب نوب زی ولت رووا  نوب هدب دن ار

 همان رب نیازاو درگ یمهداذا ادیربفت
 نازواجتم و نا داکهبت هسب هن ان ام رهق
 وا همان رب دد . درب یم هلسح یعامتجا

 زا هک نایجاشامت ینفلت تالاوئس هب و

 نیا . د دادیم باوج دشیم جراخ
 هک نآ یارب دوب هلیسو نی رتبسانم
 یسرت.اد شدوخ ینطاد سرت نفتسا
 دو وا اب زین كانجنا دبم زد یتح 4
 همان رب یوهمان رب كل ذعم .. دنک یفخم

 دب دج یدادرا رق تحت هک دو یقفوم

 نویلیم شش لاسدس رسهک یادیمدب ول

 .كنک وا بیصت الا ذ

 ی

 ددلد نویلیم ششاب نیا دوجواب
 نامتخاس زا قاطا ات شش یتح دشیمن

 «یلک ین راب » . دی رخ اد:یلک » میظع
 شی وخشا رخن امسآ هقبط نی رخآ رب ریپ
 دود وا میسع یروت ا ریما عقا و رد هک

 شداماد و رتخد صوصخم ین امتخاس
 نیادد.دوب هد رک هیده اهن ًاب و هدب رخ
 رانک رد :یلک ادو 3: صوصخحب بش

 وب هنقاب ناب ایخزا هک یقوشعمنی رخآ
 ش ره وش هم ان رب (تسل |دیمن اد شمسا یتح]

 ا دوبل د.ذ رک یم اشامآ نوب زن ولت رد ار

 زا دعب وا دود تسم تسم هثیمه لثم

 هدنخ شرهوش هرهچ یاشامت یتدم
 د رب نفلت ف رب تسدهداد رس یادت اتسم
 , تف رگ رنو زی ولت هاگتسا هدامشو

 نآاب دینش اروا یادص نفتسا یتقوو
 هارو د» دهدن هفابق عیغت درک یعس هک
 :دب دوا هرهجرد ار تشحو طوطخ

 ایب وشاپ ؛نم لگشوخویتسا
 . نمشیپ اجنیآ

 تسا نماب هک یلچک كدرم نا
 حایتحا وتن ایل هدرد رس ارعا هلص وح

 . ۵م رزا خ

 :تفگ یعونصم دنخبل اب نفتسا
 دتف رگ یصوع | دهداش ميل ام

 .روخب بش ,ٌلیشاب
 وا هک تن ادیم هارو د» یل و

 .بدم [ دها وخ

۹ 
 از ذوخ همان رد ناب اد رد نفتسا

 روناسآ كب .دناسر یلک نامتخاس هب

 ودرب الات هقطنب رخ آ ات ادوآ یصوصخ

 مساد یلگشوخ رایس تفلک اجت ۲ رد
 : ۵ رک تب اده میل اضد زن | رد و هات ور»

 تدش هدرک كعنج نامرسهق یوناز

 .دب زرل یم
 و رن ود وا اد هشیمه زا رت تسادول د

 « تاسف

 دین زد فرو



 هک متسن |دیم . نام رهق :مالاس -

 . ی ایم

 متسا وخیم نوچ ؛ مدمآ نم بس
 اد قالط عوضوم رابنب رخآ یاررب
 .منک حرطم

 ات موش ادج وآ زایم ! بجع

 تور اهدرایلیمهک دنمهفب همه مدرم

 اد وا رتخد رهوش تسناوتن «یلک »

 وت یب نم ؛ هآ 3 درادهگن شرانک رد

 مادکچیهمگنشق نفتسامتسه اهنت یلیخ
 مرخیم دانک وهشوگ زا هک یلاهدرم زا

 .دنس من وت یابب
 زا رگن دنم .ا دو د :نک شوآ -

 اغعتسا مهاوخیم ماهدشدتسخ منهج نیا
 یعس مداوخیم .مورب مها وخیم,مهدب
 هل اب ری زوت هک اد یتیصخش داش منک
 ,مزوایب تسدب هراب هود یاهدرک

 منک یمن تل واهیگ داسنی اب ,هل -
 امسا رگ( دیاش یرفص نمنودب وت

 یشذرازاب دنسانشب نمرهوش ارت مدرم
 . دن وشلئ اق تیارب

 هشیمه لثم هک تسن ادیم نفتسا

 اسا دش دهاوخ متخ اجنیاب تبحص
 تشادن اره ا دود د» ین اهگ ان هلمح راظتن |
 زا بورشم یلاخ یرط كي تم نز

 نفتسا رس فرطب و هتشادرب زیم یوز
 .دشد رد وخهد روخن واب ی رطن .فرگ تر

 لثمهتشاد رب ارب ۲ هتسکش هفصا ارود ۵

 نفتساد زاب و تف رآ تسدرد ی رجنخ
 دانگ وا هارد رسزا اددوخ دیش وک یمهک

 اهن ۲ زی رگ وگنجنب | درب هلمح دشکب

 سا رت هب دنشاب هجوتم هکنیا نودپ
 هلخحل كب رد اجن ۲ رد .دیشک روانه

 هک ار تسنز نفتسا یتقو یسنارحت
 و دنار دوخ زا دوب هدیهج وا یوس

 هدرن یور تشپ اب اروب ۵ ياد له بقع هب
 دب دب ان دع یاهظحل وهداتفا سا رت بل
 تشحوزا هناوب دنفتسا یعق و .دوب هدش

 دد نی اب دلت اس سا رآ بل ار فوخ

 حمج یشالت«گدسج درگ مدربناب ایخ
 . لا دون هدش

 روطج ار دوخ هدیمهفش نفتسا

 نفلت سیلپ هب یکی نوریب .دن اسرنیت اپ هب
 دن دن اسدیدو زی اددوخنا روم ام و درک

 هک زین اد لیب وموتا دنچ یولج اهن آ
 اجنآ زا « اردو د »و طوقس هظحل رد

 نیا ذا یکب دد . دنتف رگ دنتشذگ ی م

 قافتاب « یجون اک یدا » اهلیب وموتا

 موسوم یکین هقیف رد ویکی شاهدا ژردا رب
 « یجون اگ > .دن دود داوس هیرچج» هب

 نب رتگ دزد ذا هسک دنتفگ یم همه ار
 اه یجل اخرامق ونا راکهبت یاههتسذ رس

 نفتسا زجب نارومأام .تسانا رس جاب و

 شن اهارمه ویچوا اگه رگی درفن دنچ و
 .دن د رب یرتن اللک هب دوخاب زیل ار

4 

 اب ار ووخ یرتنالک رد نفتسا

 نمشد كاب ره لاحنیع رد هک نمشدود
 یجون اگ یکی .دیدورب ود دوب یرگید
 4مان رب دد شیپ اهتدم زا وا هک

 دیب وک ی ما روا هن اتخسرسشا ین وب زی ولت
 دا رفقا رگی دو دادیمزا رقهلمح درومو
 هب اهراب اراهنآ نفتسا هک سیلپ
 هد رگ مهتسگذ اخاو ناداعهست اب یراکمه
 . قوت

 هاگ [ راک > تالاوئس خساپ رو

 ناتساو

 اروب د طوقس هوحت هداب رد « زت ربار
 روطب رما نیا هک تفگ ادتبا نفتسا
 هوخفرحدعب یل وداتفاقافت | یفداصت
 تسد اروب د» هک تفگ ود رک حالصا ار

 یضارات یگ دن ززاوا , ددیشک دوخ هب
 لب اق ریغیدامیب هب درک یم لایخو دوب
 زیپ بش نآ . تساهدش التبم یجالع

 یعس نفتسا و دون هد روخ داسب ز بو رشم
 رب دیا و دوش شراجحعت | زا عن ام فارگ

 سیلپ نادومأم . دش قفومو دیبنج
 دب درت نحل هک دن دود نآ زا رت هتشک راک
 :دنهدن صیخشت وا مالک رو ادانگ و
 تبسل نفتسا هک یت وادعهقب اس و رهانیا

 4۲ دش ثعاب دوب هدادناشن سیلپ هب

 یو هب تبس یفاطعنا نیرتمک رومام
 خساپ رد نفتسا لاحرهب .دهدن ناشن
 اهت دم زا ش رسمضووا هکنپ | رج تاقیقحاآ

 ؛ دن هرسب یم رسب مهژا ادج شیپ
 هرتنک اسم .یارسب بک نآ وا
 شرسه و هدسمآ يقالط هراب رو

 یزیچ دون هدب ود سا رت فرطب ًاعلقغ

 ار نا رومآسه زیل اهف رح نن او تفگن

 یناکن رم آ یاد ورتان

 دد :تاقیقحت تب ون ود هلصاف رد

 هتسشن ورهاررد نورید «نفتسا » هک یل اح
 شاهدازددا رد «یجون ا؟ زا سیلپ دوب

 ی وجزاب یکی هقوشعم «یرج» و یکی
 دابکب «یرچ» لالخ نیادد . درک یم
 هدش جراخقاطا زا ندروخ بآ ه اهبب
 :دناسر نفتسا رانکب ارد هخ

 ؟وتسا تسا روطج تلاح بس

 یروایب رطاخب آروفارم متشادن راظتن |
 تدای زا یلکب متشادن مه راظعن |یل و

 .متهنوهامكمیرچنم . مشاب هتفرن
 تالایطعت : ۱8تا ریماسد : ساک و سد

 ؟تسیث تداب ؛ یمب رک
 :دشدربخ وا یاهلئحل نیفتسا

 كم آ مو اب 1 | رج -

 هک ی درک رگف تدوخاب دیاش -
 تسیث دی تروصنبارد..دمآ نم رس هچ

 ددام دون هدن امن یزیچ هک ین ادب

 این دب هچب متشاذگن اما . مشاب وت دن زرف
 .كب ایت

 مفس اتم س

 ؟ تدوخاب نم ؟ یک یارب

 «یکین هدزن و دز یدنخبل رتخد

 .تشگ رب «یجون ا۳» و

 زاغآ نفتسا زا قیقحت رگید راب
 اهباوج نامش ناوج درب اب و دش

 زت ربا دهاگ داک رس رخآ .درک ارگت ار

 : تشک

 یکمک نیرتمک وت یاهباوج -
 و یدازآوت . دنکی من هلئسم لحب

 فا رتعا نالا رگااما :یورب یناوتیم
 ین ابیتشپ وت زاهاگ دادرداصخش نم ینک

 گایب یسهاوخ» زاسب رگا یل و منک ی م
 زا رس تسا نکمم یهدب همادا ییگ دن

 .گدوایب رد زاک قاطا
 یچون اگ اب نفتسا:حورخ هادرد

 نتفر مزاع زین اهنآ هک شن اعارمهو
 :تفگ یچون ۱۳. دش ورب ور دن دود

 منیبیمبآ رم !دامشامان رب نم
 یاهد رک لیصحت درم امش.كثاج و ریاق ۲
 نم هل یادمان وددب نیاووج واب .دبتسه

 دی دادن "باوج مدوب هتشون ناتبا رب
 دا اب ًانمض . دیتسین یبدلم درم امش

 نوچ ء دیتسه یکان رطخ مدآ میوگب
 دسب راةراک و رس یجاشامت اهل ویلیماب

 هچاهن اب تب ون رهرد هک تسیث مولعم
 ار امش یولج دب اب. . تقگ دیهاوخ
 .. تفرگ

 داب نیمود نیا هقیقد دنچ فرظ
 یتقو. دشیم لتقب دیدهت نفتسا هک دوب
 نقتسادن دشیم جراخ دنتشاد یگمه هک

 :دیس رب کرج زا | وجنب

 ۱ مئیبب ارت اجک -
 .تسه یپگ ۲ ثاب اهدمان وروت

 دشاب هدن ام تدای زونه نم مسا رگ ا
 1 .ینک یم شب ادیپ

#۷ 
 شمسا . درک ادیب ادوا نفتسا

 یقشعه رطاخ , دوب هرطاخ . دوب قشع

 کرجم ادب یرتخد« هداس رتخنكبد رود
 و دون یاهفاک ددنناوخ و هصاق ر هک

 ار هدزون رتخد كاب هاب قشع واب

 .شتیمیمص و اذصمه اب ۵ کیم مز لقآ

 دد داک داهنشیپ نفتساب دع اما

 دن دوب هدرک اد ین وب زی ولت همان رب كي

 هک وب یدعب یاههامواهزورناب رجرو و
 .دوس هدشورسب ور « یلک ادوب دو اب

 تیقفوم . ابی زودنمت ور یلک ادوبد
 دیس ریم رظنب هدش نیمضت لوپ دانک رد
 رتخد كب رطاخب اد همه نیایسک هچ
 دادیم تسد زا زیچان

 یکی یهگ آ رد اد یرچمسانفتسا
 ادیب یچون اگ هب قلعتم یاه هداباک زا

 :یکی و یرسچ طابترا الاسح .درک
 .دشيمنش ور یچو اگ هداژردا رب

 تریحاب هداباک نی اب نفتسادورو

 ورب ود شن اها رههنت هسو یکی مشخ و
 تشاذ شربتعم رشاظ هراباک اما .دش

 تسد نفتسا هیلع دنتسا اوتیمن اهنآ و
 ار دوخ زا وآ « گرچ » دن زی یراکت

 وادعع دمآ نفتسا دزن و هدرگ مامت

 :درب شاتسودو یکین دزن اد
 نقتسا نم تسوداب نایاقآب

 . دب وش انش [ كج ور

 :تفگ ید رس یکی
 یرچ «دوبن یاهزمشوخیخوش
 :تف رگ ار گل رتخد تسد نفتسا

 لها اهننا . داب دانگ می و رب

 .دانتسمل ترش اهم

 نفتساهراب اک نفلت اب دعب هقیق هدنچ
 .دوب زت راد هاگ آ راک . دنتسا وخ ار

 ؟ینکیمیطلغهچهران ک نآ یو -
 دارق رلا وش جراخ اجزا رتدوز
 جیج ر دس را ار ول باس یسک تسا

 .مشاب نم هک مهدیم
 . مشظدبمشوگ | دتتحبصت : ميس

 رگب دين دام زا وآ كب هعفر اک رچ

 دی اب دوخت یسلآ هک [ زا لبق و دن | وخ

 هراب اک زا ميهاب وتف رگ ار نفتسا تسو

 لیب وموآ | هراب ؟ نوریب .دن دی ود نوریب
 .دون هداتسیا «گ رج

 حس و هک ی امتخاس دد «گکرج»

 هن اخدوب هداتفا زاب نعمز هعطق كاب

 هقبط نی رخآ ردوا نامت داب ۲ . تشاد

 دوب عقا و دو رتم و دنلل نامتخاس نیا

 اب ران یاه دجوگ یب هارد زا« رج و

 هکیل احددد رک تی ادهاجن ابا رلیب وموت |

 ادوا شا هتسدوراد و یکی تسن ادیم

 . دنا هدرک مگ

 هدشهتس ودن آ رستشب رد یتقو

 :تفگ «یرچ»

 نم .زنادن اباد اه یرد تش

 .وش رتکی هزن
 .دم آ شیب نفتسا
 ییشقا هچ نمادرف ؟ یچادرف ۷4

 ؟مرادوت یگدن زرد

 مدوخ اب مها وخیمن .من ادیمف -

 ناحتما !دداکنیا رابگی مریس وتب ؛ر
 .م ۵۵ رگ

 لایخب وت . نک ناحتمامهزاب

 یچون اگ هتسدوراداد یثانشآ اب تدوخ

 یاهدرک مهارف نیمأآت تدوخ یا رب

 كيب لدبم یداد وت «میوگب تهب یل و
 ,یوشیمتسیق نازرا یئاج ره

 هنیس رب اد رسو دمآ شیپ رتخد
 .كن ابسج وا

 مسناشرگب هدابکی بوخ دایسب ب
 نانیمطا نمب . منک یمناحتما وت اب ار

 .دادفگب اهنت ارم. هدب

» 
 هب ثب دزد ین وی زی ولت داددا رق



 نویلیم تشه طسو نیادد .دون مامتا

 هچن ۲ زا شیب مث و نویلیم ود ) مین و
 شکب رشو نفتسا بیصن (تفریم راظع |
 داد را رقگاضعا زا لبق اما .دشم ز ول زآ

 : تفگ روت رآ

 ای یوشب لقب مهتم وت رگاب
 دادرا رق یتفادیب نادن زب ماهتا ییاب
 نفتسا ]یتسن ادیم ادنیا . ذوشیم خسف
 دون هتشاد رب تاضها یا رب هک | ریملق

 . تشاذگ نیمز
 مث ادیمهکالاحو متسن ادیمن ؛ ه

 .مهاوخیمن اد یتنعل داد دا رق نیا

 , دب رب دوست رآیور زا تن ر

 جراخ رد زا بل رم یاهمدق اب نفتسا
 .دكنک هاگن اد رس تش هک نآ یب دش

۳4 
 یصوصخ نامت دابآ زا « کرج

 تسن ادیمن سکچیها رث ]سرد آ هک شد وخ

 «یکین > هک تفرین امت راب ۲4 ودشجراخ
 بایسا تساوخیم.دوب هتف رگ وا یا رب
 هشیمهیا رب و دنک عمج اد شاهبث انا و

 نادرم زا یکی اما . دورن اجن آ زا

 مغریلع وا ودوب شرظتنم اجن ۲رد یکین
 هب دوخ اب اربو روزب یکیل شا رتعا
 تسا رگب یگین درب یکین دزن هداباک

 :تفر بلطم رس
 یا رب كجورنفتسآ دوجو روس

 و وتیب وا . یرچ ؛ تسین یاهیتآ وت
 یارب اما تسا هتفد تسد زا وت اب
 قرفیلیخ واد ندرگن اب ند رگ كمك وت

 اسب اد وا هک ینک لوبق رگا وت
 هک ین اشکب تولخ هشوگ كب هب تدوخ

 هدنن اوخ ماقم هب میسرب از شباسح
 یسربم یجون اگ یاهبولک نب رتگ دزد

 زا...قوقح رالد رازه ود یاهتفه اب
 ناب اقآنیاینکن لوبق رگا رگید فرط
 تآدوصو رس یوت یرصتخم یراکتسد
 «نوهام كم یرچ» رگید و دننکیم
 تب اهرکف...دزرایمن مه تفم لگشوخ
 یاد ول هک میین ادیم اه ؛ کرج نکن ۳

 .گراددایتخا رد اد یت ولخ لحم نبنچ

 روچ وعمج نامت راپآ كي وت هک مین ادیم
 .گاهد رگ ادیپ تدوخ یا رد

 ۹ِه

 یل اخ یبلق اب «ثاج ور نفتسا»
 نیگنس یاهمدق اس و ساسحا ره زا

 هرسکب ودن اسدسیلپ هدادا هب ار دوخ

 :تفر زت رب اد هاگ آ راک وزن
 . دین وگتسد | مس

 .عا هتشک

 ین داب هیاق آ :كلد رم نک شو آس

 رتالات تاسماتم زا تن رز ردپ «یلک

 وت ,دنهدب لی وحت واب ارت هک هتساوخ
 و دو دامین تنز هک یتفگ زور نآ

 اما .مندرکن دواب ام و درک یشک دوح
 هسک دش مولعم ؛ دسج حب رشت زا دعب
 هدن ورپ رگید الاح و هتشاد ناطرس
 .تسا هدش هتسن

 ار تدوخ یداد لایخ وت رگ!

 :نیکن | ر زاکنیا سیلپ كامگ اب ینک هلفد

 یشزرا چیه ام یارب رگید وت نوچ
 .ار هدرم ثي شزرا یتح ۰ یرادن

 ًاصخش هک دوب زت رب ار هاگ | راک نیا

 یلک نامتخاس هب ار نفتسا لیبموت | اب
 روناسآ نامه اب نفتسا . دناسد

 ار من ژ نم

 سس دما سس

 تفر الاب شا رخن امسآ ماب ات یصوصخ

 ادوب درد : ید «یلکیث داب» اجن 7 روو

 باش و رب ور

 اباد مرخآیاهفرح مهاوخیمس
 یگ دن زرد طقف هن وت ,كجور من زد وت

 زا دعب یدوب وا هجنکش هیام مرتخد

 هد رک یشک دوخ هک یتفگ یتق و مهشگ رم
 دسجزژااد یثاسیلک مسا رم هک یدش ثعاب
 دد رادگن یدش ثعاب م دننک غیب دد وا

 .موش رضاحشنیفدت مسا رم رد نم هک
 یهاوخن یشما دآ امادن امیها وخهدن زوت
 و نادرگ رس لس هدنی امن و : تشاد

 یلسن .دوب یهاوخنمزرس نیا تخب دب
 را شق شایئاکب رمآ یاهاب ورم امت هک

 یل ایخ و پا وخهچ تسهتداب .هدش بآ
 ؟یتشاد نم تور یا رب

 مه یشک دوخ تماهش یتح وت
 نی رتهب نالا هن رگ و : كاجور یرادن
 نیمه زاادتدوخ هکنیا یارب دو تقو
 هدرسم كي وت . یزادن ایب نیئاپ الاب
 مامت وت , یاهدش مامت وت . یک ر حتم
 ...اگاهلش

 هلاخ ات هارد لوط مامت رد
 گاج و رنفتسا شوگ دد تام نیا گ رج

 وست : یاهدش مامت وت : دشیم را رکت
 ...۵ امت

 ٩ دوبن ول ]را رق تعاس زونه

 دیلک ودوب هدهآ دوز یتعاسکی نفتسا
 یوخ,.تشادن ار «گ رج» نامت راب آ رد

 یاهشو رد هدناسر ماد یالاب هب ار

 لیب وموت !یادص دعب تعاسمیل . تسشن
 و کرچ درک هجوتم ار وا نلئاپ زا
 لیب وموتا زا رگید درم دنچ و یگیت
 .دن دش نامتخاس دزاو هدش هدایت

 «یرچ»نامت راب ]رد اددوخاهن ۲

 نفتسا فور و  راظنن | دو هدرک یفخم

 اب گل رتخد هکنی | یا رب ًانمض , دنتسشن
 وا دنکن ربخ ار نفتسا هاب رف و ذاذ

 رب نفتسا . دن داتسرف ماب یالاب ار
 .تفر وا فرطب هتساخ

 :تفک هتسخ ینحلب یرچ
 .دنتسه وت رظتنم نیل اپ اهن

 :۵ز یخلت دنخبل نفتسا

 رابکی دوشیم مدرک یم لایخس
 هراجا یتخبشوخ ورمع یگدن ز زا رگی ۵
 دایسب . مدوب هدر هابتشا یل و درک

 :گاهحلسا رگا یل و. مور ؛ بوخ

 را تفداد ز هک هدب نیس گراد ی زیج

 .مشاب هتفرن ایثد نیا
 سگ ار یخج وک و دز ان رز هحبلسآ

 اصهلب زا هتفرگ وب هداد واب گرچ
 ناست راب آرد ندوشگ اب . تفر نیاب
 هحلسا . تف رگ دد فرط ود زا كيلش
 زا هسحلسا راهچ و فرطکی زا نفتسا
 هوزیلیخادص ورس یل و... رگی د فرط

 .دش شوم اخ

 دسج اسب یرچ دعب هقیقد جنپ
 ورا وددوب هداتفایکین راذگ رد هک نفتسا
 دنخبا :دوبن یرثا نیرباس زا , دش

 :دش رهاظ یرچ نابل رب یخلت
 نم زا تسه تداب « یویتسا

 هلت نی ابارت مدش رضاح ارچ یدیس رپ
 هچ شورف دوخ نز كي زا ٩ من اشکب
 ؟!یتشاد یراظتتا
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 یلتنج ؛(كجود نفتسا)نمتیوتدا وتسا
 (ادوبد) رک داپ دونیلا ۰ (یرچ)
 ۰تساءدش هیهگتسیگ ترباد یلادرگ داک

 امنیس هراتس هلحم
 لابرد۱۰ هرامشکت

 ناگدنسیون یادوش رظ ریز
 نایتسل ا _ ایل ؛ زایتما بحاص

 ۱۱۷۸, هدامش دیدج هرود
 (۵۴۸ لسلسم هدامش- ,هدزیس لاس)

 ۸ نامتداپآ - ابید ژاساپ - هاش هارراهچ : ینادن

 ٩۴۰۷۳ - ٩۰۴۰۷ نفلت

 ۴۴۱۳ نفلت - داشرهوگ هچوک یردا ناب ایخ هکس پاچ
 ۳۳۲۴۱۱ نفلت یرهاوج یزاسرورگ زا : روا رگ



 ناوج یاهنادرگ راک 1

 هد لت او یچاشامت جت

 اب ار رک هچیت رد و دن ریگ
 رد نی اف زاسملق . دهد مث ی راک

 یمملیف مدرم یارب هک لاحنیع

 . دنک كمك مدیم تفرشیپهب دراس

 ار مدوخ یگنهًامه ماهتسناوت نه

 زا كمي ره منک ظفح نایچاشامت اب

 یی امن لوا تد ون رد نم یاسملیف

 ننکیمراک هتکلک رد هتفهشش امطق

 نا؟گدننک هیهت هب عوضوم نیا
 زا مناوتیم نه و دهدیمنانیمطا
 دننک یه داهنشسی هک ین اهراک نب

 جست باغ ا ۱ و مر ظن وروم هوس

 یاهنادرگ راک زا یکی هکنوچ

 هایز اههدننک هیهت نب هک متسه
 لیم رطاخنیاب . دنرادراتساوخ
 ,مزاسملیف یاهنیمزرهرد هک مراد

 یادت اسفا ات هو ین اتسای و نردمزا

 . روجچ۹مخ : ای نتن اف و

 یاهملیقیرادریملیف هه اذ ورد

 زواحت ه.دفه یششذآ تردنهب نه

 زک رهنم لنالپ رعدرومرد. دنک یه
 مریگیمنملیف یتشیب رابهس ایودزا
 کس اهن ژاتن ومرد هک یملیف نآزیم

 . تسین دایز تقوچیه مزیریهرود
 ات ولا داج 6

 ی

 تشف ژا مدوخار هشیپ رذهگ زاب

 لرتنک ند رود (یمشچ) «روزیو»
 یرادربملیف تب ون رهزآ

 :نید رود تک یحمدوخ ارث ا راب هود

 » مک یه

 لوئاک ۳ یسدع) « موز» زا هدافتسا

 منک یم نیعه ار هریغو (ریغتم
 یاهملیف ,شور نیاندرب راکب اب

 جرخ .دیایمت زد راک زا نا رگ نه

 هیپ ور را نهدصیسنمملیف تای طسوتم
 ( ناموترا نه هاجنپودصراهچ )

 ,يگنر ملیق کارب یتحنم .تسا

 نور جرم هک ریا زار و
 دوس ات هکشا یار و

 را دک ی هتفص ر اهج رداریرادربملیف

 هزاحا اهملیف نی مک مچ وب مدرک

 هیقد هب عاکتآ نودب هک دهدیه

 3 ین ناجاشامت » اناتس و هدبش

 ملیف هنیوم . جراخشورف

 دوش تكلهتسم لاک دازاب رد

 دناوخد مد | هک تسیت یشاقن نعمیلیف

 دن رک شدوخ گارد ین اهنت هد

 شد وخ یچ اشامتهبدب ابلوا ژاسملیف

 مهدبناشن (لوخانژرژ )|

 یارب هک ردقرهملیف .دشیدن ایب
 هدافتسا لد اق رودتسدق ناسجاشامت

 ای رتشبد هد یاشامت ضرعم رد ودش اب

 کف نمالتمتسا رتهد دریگم دارق

 « اکنوجنچناک » ملیف مدرک
 دورمن رتوسنآ لاگنب زا تقوچیه
 تحت | رمملیف متسن | وت دعد لاسود

 امشد و هلن زا نیتعه تیصخش

 امش

 ۲ نکمه ملیفنیا هک دین وک یه

 تیقف ومای یس راپ و وک وت , ندنل رد

 یلیخهشاب روطنیارگ آ دوشورب ور
 مظدیه حیجرت نمیل و تسابوخ

 دنمهفد مدوخ روشک ردلوآ ارم هک

 لاگنب هب زاب مایدعب ملیفیا رب
 وب رثب ایفایهژوم < کرک
 اهنصت تشا۱ :٩۴۳ لاس یطحق هب

 زا ارام نانطومه زا نت اه را زهو

 ۰ 2نو نوت

 زا ین اتسادساسنارب مل.هنیا

 درادرارقیل اگنبدیدجهدنسی ون تی
 م یاهدنهدرد تاتساد

 بت رمناشقازرا و هقوذآ هریخذ هک

 نل واابناتساد .دوریملیلقت هبور
 نایاپ یگنسیگ زا یشان گی
 هدکهد یلاغا ةک یل احرد :دب اییم
 ی راتشک هج یطحق هک دنن ادیمث

 دون

 هدیا ثعد : ۱ دهآوخ اهن آ زا

 مراد رظن رد ملیف یارب یرگید
 تسا یناتساد هک

 یاه تسد زد ورت 5 ینادود هر اب

 نا رگ رامعتسا هبلع تیل اعق یدنص

 .دندوب هدرک عورش اد یسیلگنا

 ملیف همه نیا مناوتیم رک ا

 ر»فرص یمک تقو نینچو مراسب

 را و ۷ روک تو زا

 .٩ گر وا کت
 سس ۲

 تدمهک تسا لیلد نآب منکب ملیف
 ملیفتامدقم گرادت راکهب یدایر

 ۲ م زاد رپیه نآ روا بیت رت و

 حرط نم یویرانس حرط نیل وا
 لیصفت هب نا رد هک تسا

 نگو یزادییملیف ینف تاتنف نخ

 هاب تسا 1

 یعه ۳۹

 ی ول نب زا _ مق بعثت

 یهیب شیپ نیچ همه ک داد ریملیق

 یاهداعلاقوفج رخ گیدوتسا هدش

 ملیف هیهت هنیزه هک دیایمن شیپ

 دربی الاب ار
 : یادتیجایتاس یفا رگ وهلیف

 67 -یلاچن اپ رت اب ۵
 - .یسنهیع لاگسند تل هد جک

 رادربملیفکارتیجایت اس ؛ویرانس
 یوار :كيروم - ارتیم اتایبوس

 -.یجرن ابولاک :اههشیپ رنه-راکناش

 اتیوگسادامیا - یجرثا-+ ان وراک

 : هدننک ههت :وتیچاراپ 1۰ #۲ ۱٩

 : ویرانس -نملیفكيپا
 رادربملیق یار

 اههشیپ رنه -راکناش یوار تای زوم

 اتیوگنسیک انیپ -لاسوک نارامسا

 قاطا) راک اساج : ۸

 ملیقاروروا :هدننک هیهت - (تاب زوم

 رادربملیف-یارتیجایت اسءهوب راس

 یوار

 [ِچیسوت : اه هشیف رده ی راتناش

 .یودالابینار -یت دا وایک

 بهت - وی یایند :؛ ۲! ۷

 : وب انس -اگار تیچایت اس هفمشک

 تسج ۳ ۳

 | رتیهاتآ بوس :

 راد رتمالیف

 اههشسف سشهس رکن اشی وا ر+ ثلد زوم

 - یجرتاچ ارتیموس الامراش
 . روگ ات

 :هدنس هدهت بک هد ؛۱۱ ۴

 ائاس

 [تأ ی وس 1 رادربملیف گارتیج

 ناخ ربک |یلع : كيزوم - ارتیم

 یی وهچ : اههشیپ نه
 . یجرتاچ |رتیموس

 - سآوسیپ



 هد بس رتحدس ؛ ۴ |

 یارتجاتاس :تسد راس وهدنتک

 كيزوم.یورودنیموس :دادربملیف
 : اههشیپ رنه - گاو تیچایتاس

 7 ۹ یجرتاج | نتیعوس

 . ای وگساد
 :هدننک هیهت-روگ ات :] 1

 -ایتاس + ویرانس- ناتهودنهنل ود

 ورودنیموس؛رادربملیف هعا تی

 . |رتیومآدنی رتیویج : كيزوم
 1 اگن وج نچناک _ ۲

 و تسد رانس .یس.تا هلننک هیت

 بت یاد تجاتاص » دانفتهآ
 بن ایتیه :اغاربوس ۰  نادزیملیف

 - ساوسیب یبوهچ . اههشیپرنه
 (یگنر ملیف) یجرن اب ان وراک

 :رانس_ناجیهبا :. ۲۳
 ب گارتسچ امتاس 8 اتکا ۳

 - کورودنیموس : رادربملیف

 اناتیور وب یتپ هناد دنچ

 یفاک یورین ادغودنیب هلصاف رد
 نیهأست اد امش راک همادا یارب

 هدحو-یج رد اجا نتدیه وس : شست یمغ

 , نامحر

 رهش) راک اناهام ۳

 1 زاسگنهآ و تس راس ] اگر زد

 : رادزیملیف - یار تیج ابتاس
 : اههشیپرنه - ارتیه اتاریوس

 .دوودریکیو - یجرک ومیم اهدم

 تسی رانس-ات ال وراچ: | ۳

 . گاز تیجایئاس

 ب سدقم و وسرت : ۵

 تچاتاس : زاسگشهآ ونتس زاثس

 اکورودنهوس : دادربملیف - یار

 -یجرک وم یاهدم + اههشیپرثه
 ۱ یجرتاچارتنیموس

 یئ ایددنادزددیدجعون ؛ بیرفلدهراتس «ناجتنسلیج» 8

 ترتییو. تسا هتشادهخنع «اوزت امرف یئایرد دزد» ملیفدداد نذ ۰ .ننیا یرتیگالبق .. «یرتیگاعاسهزا سابتقا« بلقتمكي ناتساد»
 نابسچ و کگنتیاهراولشو زابدیفس یاهنهاریپ هک تسا نژریشمش "< یاد هدرک لتف ارناّتساد

۳ 

 ناونعاب ؛ درک دهاوخ ینادرگ راکیملیف «رنیربلوی » 8

 دوخملیف رخ آیاههنحص .کگروبماهرد « لورب اشدولک» 8

 «ون روفنووپاهو«هن ورسیروم» - « ننیک رپینوتنآ» ابار«یئاوسر»

 ۳ هرام ۱ . دناسریم نایایب

 ژا یتدهکآ رب « تسایک دوک راظطعتا دجهک «ترول قوس ۱ ات

 7 ۹ « ربیک نی رتاک »ملیف ردار وایشقن هلمجزا و هكلیشک تسد اهملیق رد یزاب

 اهن ۵ واتس همانهام « لوتوارتیپ » ملیف رکید هشیپرنه. درک دهاوخ افیا «ورومناژ»
 ۳ تیبا

 و ۱

 وی رانس کكب بختنم اب ها رمش
 یملیفرد ۴۵۱ تیاهنراف» ملیف روتک آ «رنروراکسا » ۳ دش رشتنم

 (نکن تن ایخنمب ) 10۳0 ۳01۳9 ۳ ماناب درک دهاوخ یزاب



 ال فرح

 دادنب . د . پ: فیلأت و نیودت »۰۷

 0۰: رن تارا 2ام

 اب رمآ کارون ون دل وتم : ( دوتک ۲ )نیا رب وا دن ومذا ۱

 همان رب دهد تک رش - رت ات دد گزاب س مه ددوف هاگشن اد تالیصحت (۱۹۱۵)

 -ملیف رد تک ر ش - وا . كلرآ وب دوتسااب داد دارق - زل و نسروا یث ویدار
 -ناب رهمناوج مناخ س زاب رتچ كنه - مادرتن تش ژوگ : هدمع یاهیلیف
 -(نا داکتی انج تبق اع ؛: نا رهت دد) اهشکمدآ س رادل اب گو ریپ - تردق رهش

 :نا رهت رد ) هدنگنج نادداکسا - لگنج رگید تمسق - فعاضم یگ دن ز - رات
 - تردقجوا رد . یرم قشع رطاخب - تیانج لمع - (دوآ تشحو یاهب اقع
 ناب ایخ - دوب یمناخ لا ریمدآ- (زانطهسوساج : نا رهت رد) یون اک وومخ رس

 گاه رقل رهش عون اب زا اتود - رجحسات شعب زا - ۷۱۱ هرامشیش وا

 سویل وج - هارد طسو رفاسم - فطعهطقن - دنا رگ و برو رون د . گنج دبعم
 :نادرگ راک وهشیب رنه - هن زوددرم - نیچردتایلمع - یکی دات ردیدرم - را زس
 راکساهدن رب ) هنه رب اب ستنک - یاهگناش ناتساد : هشیب رنه س تب اذچ ریسم

 نت وژ مشش - یلک تیب یاههمغن -- ( ۱۹۵۴لاس مود هجردهشیپ رنه نب رتهب
 دل رتخد - ۱۵,۸۴ - (هوشاب تاظحل : نا رهت رد ) هجنکش تلآ - دوعومزور

 نب رخ آ . موس یادص - ( داخیم رهوش هرتخد : نا رهت دد ) تسا رب زگ ات

 هام نابلخ - تشگ ادینالا ویت ربیل هک یدرم - فک رزب دایش - یاب دد رفس
 - هم هام درد زور تفه - زا رتاکل ۲ زاب هدن رب - ( ددون اضف : نا رهت رد )

 , زیگنا تفگش ترفاسم - اهدرم ماد :.نادرگ راک و هشیب رنه

 نوراکیاس یشنراو

۱) 

 - (۱۹۰۸)اکی رمآ كروی وین دل وتم :(دوتک آ ) لثاک وادوتد
 باشهداب اک ددیزاب لا س رتانت رگیزاب م ناجتنس ناتسربب و : تالیصحت
 كلالب داگ - كاث ابن : هدمع یاهملیف س اهئیس رد یزاب سکودورب دد یزاب
 -نب زواجتم - سوم وتا هاگتسبا - نی دورغم -شوب یرتسک اخ درمس باد یالط
 - یتسیم - گگ رزب دایش - نودادهیس - لابدم تایلمع - ول راک تن وم ناتسا۵
 . زیگ ) | تفگش ت رف اسم-نک هفخا دص-فگ ر زی هقب اسه-ب اتف آ رادتشخ وب رغ زاگد ره

 0۵۲2۵۳۱۳۸۱۵ ار 0

 اکی رمآ؛ زیون یلبا ,وگاکیشدل وعم : (دوتک۲) رثاک وادلان ود
 - یکدوک زا هداون اخ قافتاب لاکیزوم یدمک تاشی امن هشيپ رنه - (۱۹۳۵)
 :هدمع یاهملیف - ۱۵۳۸ زا ملیف رد یزاد عورش- زوک | ریسهاگشن اد : لیصحت
 رب زیاهساک هچ - تسژوب س هاگ ۲ را - رياس مات - ناراکهانگ یا دیناوخب

 شدام مدقاد یناج یتقو - ژابل د نا رهاوخ - وراک وب ژاب رسستسا ساک مین

 -ریبک كي رتاپ - لک سیئر یاقآ - دنکیم روهظ قشع - ددرگ ی مزاب هن اخب
 نیا - داب دد یزیچ - ید ز تسا نیا - ناهان وم دینک لابند اد اه رسپ

 3 ۳ 1 ۳ ۳ 1 ۳ ور یک مج ِ

 نیلیاو لک اه ) نید نایک. زنیم اکباب : توش



۱0 ِ 

 - مداد تسود اد نیولم نم - ناداب رد زاوآ - شورفمش - تسا نم هجب

 لثم یلغش چیه - ميادرگیمرب هناضخب اد ميول وچوک - دیمانب مئاخ ارم
 تشذگ رس + (درذگب زیل نیا: نا رهت رد ) دنفابمقافت | زیچ همه - تسیث شی امن

 .احضم ساسحا نآ - یلاحشوخ هب رگ - نوتیک رتساب

006۲5 . 22۵ 

 ؛ ایفل دالیف دل وتم : (تسیرانس «نادرگ رک) زتدوا ددوفیلک

 همان شب امن -رت اثت ناد رگ راک -رت الت شیپ رنه -۱۹۳۷ات ۱۹۳۳ زا -(۱5۰۶) اکی رمآ
 رسپ ناوخب وش رادیب -هدشهآ تشهب رتخ هرالعن | دد شر زد دداک ) سی ون

 -یناهد رتخد - بشدد دروخ رب - هنابش یقیسوم هامهب یکشوم -یئالط

 س درهمدهدیپس دد لار ژ :تسی رانس ماقمرد اهملیف -(ناف وکشیوله تخرد

 : تسب رانس م نادان ی رگم یگجیش : نادرگ راک و تسپ دانس بیل داطل رس

 - تبقف وم شوخ یوب بس یلاهد رتخد -كسرموه -مدهدیپس ددلجالابرض

 . ۱۹۶۳ لاسب یفوتم -لواهحفص ناتساد :ناد رگ راک و تسی رانس

 0 ۳5۲۵ ۰ ۱۵۵ ۵ع

 س زاومیسزتیفنیروم :یلصامسا :(سیرتک آ) اداهوا نیدوم#
 هشیپ رنه - یبآ یگشیپ رنه هسردم :تالیصحت -(۱۹۲۰)دنل ريا ؛نیلب وددل وتم
 -ز والاف یم-گدعب هدمعیاهملیف (۱۵۳۹/)اکیل اماج هن اخن امهم :ملیفنل وا :رت اثت

 ردقچدن دشانشآ نیتناژرآ رد دیصق رب نا رتخد -همانقالط ماد رتن تشب ژوگ

 هایسیوق س تنی وپ تسو زا نملتنچهد -سلب ا رط لحاوس -دوب زبسنمه رد
 جاوما :نارهت دد) این اپسا یئایرد یوری -لیب ول افوب -هدرک طوقس یوتس رب

 زار ورا یاههاب ور ۳۴ ناب ایخرد هزجعم .کراد متسود ابآ با نیگمهس

 -یچن اموک نیمزرس کرحب داب دنس-یت اساسحا ترفاسم -عونمم ناب ایخ -نزثكب
 -مادآ نادرم -برعهلعش -دادگنفت هس نا رس -هدن ارگ وب ر -دادقب -سلد | رط

 ساق رفآ رد شتآ -كنج ناکیب .كگنیم وی | وژا یزم رق وم -اهمچ رب همش هیلع

 تقیقح رگم زیجمه کر تسک اخ لب وطفص -ا وب ادوآ یدبل .وگشاد زاب وا

 : نا رهت دد ) كان رطخ ها رمه - (اهنامسآ زاتهکی :نا رهت رد) باقعیاهل اب
 - رسنیساناتسهوک - كاتنیل كم - زب اهیاقآ تالیطعت -(تخس رسناها رده

 .ب اینک لس -) رویق اب وگا رج ام

4۱1۷۶16۱۰ ۰ ۰۵ 

 ب(۱۹۰۷)ناتسلگنا , گنیک رود دل وتم (دوتک۲) رب ویلا سن دول
 یزاب عورش سس ۱۹۲5 زا رتائت رد قزاب م دروفسک آ هاگش اد : تالبصحت
 : یریپسکش یاهشقل دد یزاب ۱:۳۹ لاس ات ) كب ودل وا یرپیسکش رتاثت رد
 : وللت وا : جنب گ رنش , مش زا ود بش , جیلل یسب است رس : تله

 بملیف دد یزاب یارب ۱۹۲۶ رد دووبل اه هب تمب زع . (ریل ناطلس ؛ ثبکم

 دد دووبلاص هب ددجم تم زع -یلاکی رمآ یاهمابف رد تک رش نودب تشگ زاب

 -(دریمیمن قشع :نارهت رد) « ریخت افوت تافت را» ملیف لوا شقن یافب ۲
 نیوی ود اب ۱۹۴۰ رد جاودزا-.بصعت و رورغاکب ر : یدع یئاکی رمآ یاهیلیف

 یدیل : ملیف دد یزاب تیل وژ و وشمور سیپ دد وا قافتاب یزاب و «یل
 : دکنج همئاخ ردسمود گنج اب نراقم یئاوه یورب دد تمدخ-نوتلیم اه
 روطره: رگی د یاهملیف یضعب-مجنپ یرنهملیف لوا شق یافیا و ین ادرگ راک
 ۴۹ دادم-تشهب همی - سکبا مئاخ قالط - ناتسلگنا دد شتآ[-یهاوخب هک
 هشیپ رنه نب رتهب راکسا هدن رب) تلمه : هشیپ رنه و ناد رگ داک « هدننک هیهت -هج رو
 : رگب ههدمع یاهملیف_ناتسلگن | هاشداپ زا هرس» بشل هدن رادس(۱۵۴۸ لاسدرم
 هشیپ رنه-موسدراچب ر : ناد رگ راک و هدننک هیهت :هشیپ رنه-ناب ادگ یا رب وای راک

 - سوگ ات راپسا-ناطیش دی رم : هشيپ رنه-شی امن رتخد و سن رب : نادرگ راک و

 , وللت وا-همکحم میکح-اقل ۵

 کادکكتاماتنیا نسدودای

 ربزاسنارب و 2 ر گرنز نیش

 تسا یدادربسکع یارب نیبدود نیرت هداس كادک ككيتاماتسشیا
 هداون اخ دارفاو ناتسودهک تسنا هبد» كلادکك بت اماتسنبا یاهنیب دود

 . دیامنیم لاحشوخاد امش

 دودحم تیل وئسماب !رماک ورتکلا تک رش : ناریادد كلادک ,یگدنیامن
 ۲٩۰ هدامش وسح نامتخاس هاش نابایخ نا رهت : یزک رم هذاذا

 شفت او نفلت

 | -تتیتحرگهزیچامه ترتسکاخ لیوطفص داویادوک یدیل یوکشاب زبواک



 9 ج ف

۳ 

4111], ۵ 

 نبود : نادرگراک - ۱۹۳۱ ( اکیرمآ ) رهش یاهنابایخ 9
 : را ۵ ریملیف-تماهلیشا ةژا سادعقا :نیس رزامسک ام:تراگ :تسا راس .نابل وفام

 مایلب و , ساک ول لب « ین دیسای ولیس « رب وک یداگ :ناگشیپ رنه -زمراگ ی ل

 , هقیق ۵۷ ساب ول

 بورشم ذدننک هیهت دن اب كي وزج هک ,( رب وک یراگ) دیک :ناتساد

 هطب اد یرتخداب .دتفایمنادن زب (شردپ )لت اقكي ندادن ول رطاخب ,تساقاچاق
 ,دننکیم را رفدن اب تسدزاقاشع «نا وا رفیاها رجامزایب ودنکیمرا رق رب ه اقشاع

 هکلب , شکمدآ هدع كي لثمهن اهرتسگناک نآ رد هک یملیف :لیلحت
 « وگ اکیشیاهبش» ریث أت زا ملیف .دن وشیمهداد ناشن ,دن رادمهبلق هک یئاهمدآ لثم

 تازژایتما زا یتوص یاههفا و بوخیاهیژاب تسا دادروخ رد ث سن رتشا رثا

 .دش ابیم ملیق

06۶160 016۶ 7 

 -ا ندا و سین ۲:نادرگ راک - 1۹۶۲ (هن !رف)۷ ات ۵ تعاس زا وئلک 9

 س نا رآ ول لشیم : زاگنهآ ی واردات رب :دونادوک د .هییادناژ :داد سملیق

 , هقیقد ۰ -هب هسروب ناوتن ۲ :ناشرافنی دوک :ناگشیب رنه

 ناوخزا وآ نز كی یگ دن زا (مایف شب امن لوطلثم) هقیقد۰ تسرد
 اب اب یو .تساشب وخ]یرامیب هجیتن تفاب رد راظتنا رد هک (ناشدامنب دوک )

 هرب زجل گنجیا رب دیاب هک (هب هسدوب ناوتن [) دنکیم ددوخرب ناوج زاب رس
 زا یاهتخیمآ مليفنیا ؛سی راپ یاهناب ایخرد هدشیراد سملیف . دنک زاورپ

 . تسادک رمو رعش

620۲۳۱۰۶: ۹ 0 ۹ ۱۵ 

 هزاوه :نادرگ راک - ۱۹۳۶ (کی رمآ ) ولجاین یدرم 9

 باتک زا , نمشروف زل وج : نیفرم نوج : تدیرانس س رلیاو مایلپ و ,زک اه
 -نموی ۵ رفلآ :زانهآ - هتامفل دن ور.دنل وت تک رگ : راد بملیف - 4 رب رفا هاو

 رتلاو . رمداف سیسنارف : یرک كم لئوج , دل ون دآ درا ودا : ناگشیپ رنه

 . هقیقذ ۱۰۵ - زدبلآ هردن ۸ تان رب

 رتخداب (دل ون رآ درا ودا ) بلطهاج درمگب ٩۸۸۴ رد : ناتساد

 هک لاس یس ذا سب - دنکیم جاودژا داد لگنج و كل ام كب (زدیل [هردن ۲)

 (یرک كامل وج)شرسپ بیقد و ؛ هدش دنمت ورث رایسب« ددرگیمزاب لگنجنب | هب
 هد رک شکر ست و هتشادبم تسود ًاقتاس هک ینز (رمداف ناسنارف) رتخد یا را

 . شف رگ یه

 ارملیفمود تمسق رلیاو و لوا تمسق زک اه هک دسرریم رظنب : لیلحت
 نيب ود ؛رلیاو دنچ ره. تسایلصاقل اخ زک اه ,لاحرهب و .دن اهد رد ین اد رگ راک

 ارچام و الاط نا دنب وج نامز یاکی رمآ زا یشاقن گی . دشاب هتخاعاد رخآ

 . دل و رآ درا ودا دنمت ردق یزاب اب نآ زا یب و نایوج

۶0۵۲۸۱۵۵۵۵6 ۱۷/۵۲5۱۵۵۶8 - ۱ 

 ود ودن ان رف : نادرگ راک - ۱۹۳۴( كمي زکم راذودنم قیفد
 -. زینت وسف ود ودن ان رسف , وروا ولیتسوب «ونلادگ ام : تسی رانس - زتنل وق
 ؛ورتسي دلدودرفل ۲ : وردرت وآ نمهراک : روتاروگ د - رشیف سار : ددا ریملیف

 .هقیقد 4۰ دودح رد - ورت وئا رف وین وتن آ
 ی اصتفعب ءدنمت ور و كل ام ءاذزودنم « قیف ر»: بالاقن |ماگنهب : ناتساد

 یاقفر مادعاب[ و دنکیم بوسحم یبالقن | دض اد اتاسباژ نادادف رط « طیارش
 .دن زیم تسد دوخ و رب دو

 یثالط دود رد كاب زکم یامنیس قفوم را زا یکی : لیلحت
 و ؛هدش هتخاس , قیقد یهاگن و , هدن زو خلت یزنط اب , ملیف .تسا ۱۹۳۲-۴۲
 .تسا هتخاس یعامتجا یعقا «پیت كاب «قیف د» نب ازا ,كاب زکمبالقن تا رطاخنب |

 620۲۱05۲۲۷۱۳۸۵ 2 ۲۳۱۵۲ ۵عف 60۵06 - ال

 - ۱۹۵۶ ( هسنارف) تسا هدرک را رف كل رم موکحم كب
 :دوتاروک ۵ -لث ورب :رادرسلیف-یب نی وود :ناتسادزا-نوس و رب رد ود:ناد رگ راک

 ؛ هب رت ول 2۱2 : ( یاهفرح ریغ ) ناگشیپ رنه -رازوم :زاگنهآ هبن وب داش
 . دقبق د۵ -شنلگ ول لراش .ون وم نالور

 ةعلق ردهک هسنارف یلم تمواقم تضهن وضع كب ۰۱۹۴۳ رد :ناتساد

 .د زب رگب ناوج ین ادن زكي اب دوشیم قفوم «هدشین ادن ز نوبل رد كول نوم

 « ریخا ًةلاس هد یوسنارف ملیف نی رتعطاق و نی رتهدن رب » :لیلحت

 .(نزاب هرد ۲)«تسی هیبش زیچچیهاب هک یداعریغ رثاكيه.(وف ورت زاومن (رف)
 دق تاهنت ًابب رقت - ادد رمكي :نوسورب :یعقاو را رفكي زا ماهل ااب

 دوجوب ءایشاو اهتسر اب یملیف و ,دادیمناشن هنه رب یاهراوب هاب دوخلولس
 ثاب اب ناشط ابت را اب صوصخ اههرهج و اهتسد زا تشرد یاهنالب .ددوآ

 ساسحا هک .دن روایم تسدب ادشی وخ یعقاو موهفم :ینغیلیخقطا ژاتن وم

 یاهتخیم آ هک اد« دمجنمكمی زوم نیا ,دن |هدروآ نوج ون یب وب ا رند وب ین ادن ز

 رازوم زامن یقیسوم «تسانادن زنینهآ یاهردولفق و دیلک یادصء اب یادصزا
 یاههفا زا یضعب و اهلصفرس هک هدنی وگ كي یادصافاضاب «دنکیمیها رمه

 .تعاسما۱عالثم دنک یموگ زاب ا ری وص

 0۳۱0۹۵۸6۵ لب 6۵۱۵ - او

 دودحرد - سبیل هم : نادرگ راک -۱۹۱۲ (هنا رف) بطق حتف 9
 . تم

 :. سب یل هم یاه «ترفاسم» و «یلیخت -یملع» یرس رد هدشهنخ اس

 داتف رگ اجت ] ردو :دلنس ریه بطق ان هک تسا یرون | وه و وجا رجام وذ تشذگ رس

 نسنا زیم مت دو لامک رطاخب دیاشمليقنی ایعقا وتیقف وم . دن وشیم اهف رب لوغ
 .تساهدشهد رد راکب یاهنیش امتساضع و اه روک د یگنهآ یهو

 دد «هتاب دین اینک و «ا5 ز» هکارب ز ,دش و رب وریراجت تبقف وماب میلیف

 تشگیم رن ۱۵,۰۰4: نآ یل ادب ز و لیتسا هکن ۲ رطاخب دب اش زین ودن ۵ رک یراکن ا رخنآ راک

 طس وآ هک :۵ ریغ و ینب ده زاک وب دام:د رپ ؛ ق اب وق :تیقن رگ :سنیا ساموت نام زب 4۱ و

 .دلق آ پ است كادتس لاک کاپ هکلب ؛ راعش اش تاب قو دز میلیق نیا . وب هدش هتخانش مد رم



 (هیقب) یهیاشح

 توعدآ رمدوخنم ؛ دینیبب -
 هلگ بم : مد رب وأد ید 5-4 مدرگن

 ناب زب « ایرامد اب هدن ز»ملیفهک تسنپ
 تاینوچنم و ۰ دشیم هب مت هسنارف
 « منادیمن ار نابژ نیا زا هملک

 توعد دوخ دزنهب ارم ورومناژ
 وات دهاب هدوک کمک ات :. ورک
 یصخش ۳ هک متشاو لبه یلیخ یه

 راکمه.مدوخزا رتهتخپ و رتنسه
 ی مشأد تیحصم» و

 | یلیخ ۰ تافیلبت یارب نم
 یک دقد صوتحخ ار متاقا زا

 هرخالابهک منکیم رکفو . ماهدرک
 . دنک قرف تیعضو دیاب

 هدب لب نه هک تسنیا هم

 دیاب دوویل اه هچنآ زا یرگید

 هکیماگنه و. متشاد , دشاب
 ؛ تسا روطچ مقاو رد هک مدیمهق

 دد و . مدشهدز یک انتشحو روطب
 سی ورزل ور كثی هک د وب مایا نیمه
 رظنب هک مدرک یدادب رخ ۳۷

 ات مدیشک تمحز یلیخ نم

 دوویل اه.من اسانشب ار مدوخمتسن اوت
 مکت:اهشوپ نیج-ولب زانامزن آ رد

 نیدزمیجو ودناربنول رام . دوب
 ملیفرگید . دندوب تقو نایادخ
 مهنمو دنتخاسیمن داشیدمک یاه

 ودنآیب زا یاهییک هک متسناوتیمن

 ةقالع دروم روتک آ . مشابنیدای
 ۰. ق وف «درا وام یل زل» نه

 ؛ داف و داتفد تح زا

 رگیدیاعروتک | اب وا هک تسفورعه

 ۰ د »اد نآ وارف قرف

 ؛: دشاب روطننا تسنکمم

 قشافكی اب نم هک دینک دواب یلو
 ۳ مآهدشن دا وتم من اهد رد یاهرقن

 هک شردام «کگنیدلیسا نآ»

 : تسا هد رک جاودزژا راب راهج
 دنکبیم ترقاسم وادآ رمهب ًاجهمه

 رس خینوم رد زین نونکا مه و

 . دربیم

 وا زا مدوخ نم « هلب _
 نه هارمه اج همه هک ماهتساوخ

 واب رایسب , اعقاول « نم . دشاب
 . متسهل وی دم

 نامیاب رد ور

 ۳۱ دحفص اهنیس 8 راتس

۳ 

 ( هیقج ) رد رع هدنناوخ

 هچن [ مپ داد هک یهأت وک هلصاف اش

 اهیارب فسریم نات رظنب هنار

 * شیسپ وعب

 ییلاطم هچزا ؛ دیسیوئب
 ۱ هسفا هو | ِ ست

 بم
 دشاب تسه هک روطن امهتساوخیمیل وج | ,ونب «هدیآ یم ناتشوخ رتشیب
 ؛ میهدب یاب یتارییفت هچ

 تاحفص رب هحفص دفذچ فیسپ وئب

 ۱ دیسپ وئب هرخال اب ومیئا زف ایب هلجم

 . مینکب دیاپ هچ
 نیرتساسح دد هشیمه

 داختاب دصقاص هک تاظیبل

 نیا ِ می اهتشاد یاءهژات میمصت

 و یداب ار ام 45 دیاهد وب امک

 مهزاب نیاو دیاهدرک یئامنعار

 امشیوسب تسد هک ميتسهاهزاب

 .مینک یهزادد

 امتسدنیا هک تسانیقیو

 ,دینک یمث دار

 رصتخمنیمهب دعب هتفهات
 ,منکیم افتکا

 ریب درس

  (هش) لئون دیع یاه هناسفا لثم
 «یل وج»ههب ..درک باختنا زنیپ اپ یرم
 ثاج وک یحا رج ككيب هک دوب هدشد اهنشیل

 .رگیما لو وا اما . دهدب تباضر

 هوالعب . تفریذپا رثیا ین زید تلاوو
 دوب نسیاو , تسا رحاس كي دوخ وا
 -۵ رظتنم ریغ « نب رت هژات :ناهگ ان هک

 مل اه اد صاخ هب ذاج عونکی و نی رت
 . دن اسانش امتیص

 راکسانی دنچ : زنیپ اپ یرم »

 نیالسالکریوس ی انکمرکبآ

 اضایدآ
 لرت ۵ و

 ا
 ۱ ا /

ِ 

۱ 

۱ 

۱ 1 ۱ 
 ۱۱۱۱۱۱ .اااا|

۱ 1 ۱ ۱ 
۱ 

۱ ۱ 

۱ ۱ 

۱ ۱ ۱ 
۱ ۱ 

۱ 1 
 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ا

 ًْا ا ۱ ۱ ۱
۱ 

۱ ۱ 
 ا ۱

۱ 

۱ ۲۱ 

/ ۱ 
۱ ۱ ۷ 

۳ "1 

 ۱ ۲ا
1۱ 

1 

1 
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 یزابیارب «یل وج»یدو زا و ؛ تفرگ
 «یلیماندش یلاکی رمآ » رگب دملیف ودرد

 .. تس دارا رق « اهدنخبل و اهکشاد و

 هداتفا ناب رج رد زیچهمه رگید الاح

 . نی اب گرید گاهداسا ران و :نوب

 .. تفرگ قلعتملیف
 هدر یب وادوجوت امنیس الاحو

 ین دشاث شوما رف ةراتسنامه وا ؛دون

 اب نوگان و یاهملیفرد كنياهک دوب
 تشذگ رس» :د رکیمیزاب فلتخمی اههژوس

 تب «یلاواسه »و - « سن دالدورت رگ

 ..و«هراب هد رب »- «نددمیلیخیلیم ۱

 زا»:دب وگیم هزوددن ا یلوج د»

 .مرا دهدیقعه زجعم هب نم زنیپ اپ یرم زا دعب
 قافتا دناوتیم تفگش یاه زیچ هشیمه

 :تشا دداقتعا و نامی ادب اب طقف .دتفیب

 «.تشادقشع و
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 مقاو ینادوتس درد افغفرصنیح (تنسوهب بقل « رلپمت نوع

 هب بورشع شدافس یارب هک دوشیم وریود یرتخداب 4 لارتنوم ۶ رد
 یاربهناهب نب رتهب نیا «تنس۸ یارب .دوشیموریود لاکشااب تمدخشیپ
 ۳ ۰ تسا یئانشآ باب عاتتفا

 . دشرود تهب تل احاب هدادناکت ما رتا وباجعادب گرس تنسدخشیپ

 هک یلاح رد و تخادئا رس تش هب یهاگن هتشگ رد یو نلاس یاهتنا دد رانک
 :تفگ مارآ ینحلب هسنا رفهب دادیملب وحت هطون رم تمدخشیب ب | دشرافس

 .فیثک یاهیئاکب رعآ-

 « تنس ۱ یل هودینشیمل هلص اق نآ زا رگب د ییسک ۶ دون یروطنحل نیا ۳

 .تشاد یساسح هداعل اقوف یاهشوآ

 .دوبن واراک لتهسی ددزن ندرک یلغچ .تشا ذگ وا نابل زا یدنخبل
 هث داح لابن دب اجنیاب وا اما .درک دنهاوخ شوگ شفرحهب تشاديتحدنچ ره

 یل این د.دوشگ ی م دیاب هک تشاد اد یفدص مکح تنس یارب رهش ره.دوب هدمآ
 تاب نا دون یاد ناجح وا گا رب كثاج و هتکن ره .ق رگ یه حتف لب اب هک یون

 نیارگا یتح :تشادجایتحا كلمک هب هک ی رتخدات دعف رگ تب رت یب تمدخشیپ

 .دشاب بورشم شدافس دوم رد كمك

 دیس ربورشم ؛دنک دودشزاگیسهک دوب هتشاذگ لعاک تب اضراب «تنس»

 نآ زا وا یاهبلدک دیسد تنس رظند .دیشک مهدد هرهچو .دیشچ ارثآ رتخد

 .دشاب ری ذیل هوایی ززج یزیچ دناوتیمن دنکب مهیعس رگایتح هک تسایت اهبل
 : تفگ یعارآ یحلب ك رخ نهب باطخ

 رت حضا ودی اب اهمدآ نی ابیل وتسایب وخا؛دیقع راهظا اش هفایقنیا -
 ف رت یلاح

 : تفگ رتخذ

 تروصیب ادد .مووب انشآ امشدژادب اب هسن | رفناب زدب تسا وخیم ما دم

 . من وگب هچ درمنی اب متسن ادیم
 : تفگ اشیئجلب تنش
 ناب ردتدمكي .ماهدن ارذگ تقو لوععمدح زاشیب سیراب رقنم مس

 [ امودردن اسکل آ وسمودتسوش ود رب ود » نان ایخ رد یشاقن نالصحم نویس اب

 با رش نامراها و ماش اهنتام .مدوب (!امودردن اسکل ۲ یاق۲ با روجتفج كب )

 كاي ات تش ذگ ی میب وخب عاض وا .ميديشوپ یم لمخمهنهرب ندبیود ودوب نیطنسفا
 یاهب اتک یک دزد و دن رادیعونصم شیر نوین اب نانگاس زا یفصت هک دیمهف رفت
 . دنن اوخیع اد«نیل وک گرل 1

 : دی دنخل رتخ دی رتسک اخ ناهشچ

 .دب دراو رهشنبا عاضواب امش بس

 . دب راد تسود هچ . لزاومدام , تسامش رایتخا رد لا رتل وم ب
 ؟یخب رات یاهنادعخاس ؟ ربتعم مغ یاههراب ا ؟ ربتعم یاههداباک

 هجوتم رگی دراب ارمشچیتق و .دوب یرگید زیچهب آر هاظ رتخدساوح
 :دوب هدش رهاظ نآ ددص اخیعل اح درگ « تشس

 ار اجكي طقف رهذننارد دها وخب مدآ رگا .هناگیب :منيبب وگب س

 نکمم مادعاب موکحم رفنکیالثم هک یئاج ,دشاد اجهمه زا رتهب هک یلاج ,دنیس
 .ینک یمی امنها در اجک دن اروا ,دنیمب دشا ون تسیا

۱ 
 | دف

۳ 0 ۱ 
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 :تفگ دعب ,درک فثوتم كرتخدیور اردوخ رگفتعهاگن یا هظحل تنس

 یکچوک نادوتسرهب و سن ارول نسراول وب » هب اریمدآ ننچ نم س
 یاکی رمآ رسات رسیاهتلما نب رتهب اجنب ارد :ع را یم مسانشیم را ول وب نی اردک

 یگ دن ز هب عجار و مينک یم فرصنبءاتب وو مينيشت یم.دننک یم تسدد !دیل امش

 مین زیمف رح
 .تفگ رتخد
 . ربث اجن ابا رم دن

 تهدخشیپ و تخادن | زبم یو دیرالدتسیب سانکساكب « رلیمت نوهیس»

 « تنس» تشاذگ زیم یوروهددوآ رد اروا لوب هبق یمدوتمیلغ فیک لخادزا
 : تفآ كل رتخد هی

 میل و رب دیشدیم هاچ ا-

 هتساخ رب اجزا یدنت هب نوهیس «تشادرب ادشد اهکتسدو فیک كل رتخد
 هنشاب لاح نیش رد و تیغ بتع ها یلدا اد زیم وا ندش دنلب هب تادک یا رب

 4 یماگنه داد له بشعدب ار وا و تشاذآ تمدخشب یاههجنب یوراد اب

 یساطدرم هلک یود نزو ماعتاب «نوت وین » بیس نوجمهان تف رم تمدخشیب

 ت ایلمع نی | لالاخ رد .دششط وقس زا عن ام هتف را روا یگیاچهب نومیس دی آ دو رف

 « تنس» بیج هب دوخ بحاصبیچ زا یلاسآ زجعم وحن هه تمدخشب مروتمفیک

 .دش لقتنم
 : تفگ هتخا و تمدخشیپ ه اشهب یتسد «تنس»
 . مها وخیمترذعم این نایب -
 :لسشنا ورک رتخد لات دی دهن
 : تفگ لا رخ و .كن دش زا وس ودز [ و دم آ شیپ یسک ات كاب

 .مدازآ هدزا ود تعاسات نم :سانشان یافآ

 هب نوزوم یاهقاساب اداهاپ هداد هیکتیتشپ هب یو فرحنیا لا دب
 هداعل اقوف خرمیل یود یبب رفل د یزاب ناب ایخ یاهغارچرون .درک زارد ولج

 .۵ رگ یم وا گابی

 ؛ تفآ تنس

 یرولب شفک هگنل ثاب الردنیسلثم دبال ؟روطجهدزاود تعاس زادعب

 ؟ ینک یمدا رف و یداذگیم رس تشپ
 امت زن اریل زنم دی اب هدزاود زادعب ,هن
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 . دیش 1 یم اد شداظتن | كل رمخددک دود ی زیجنامه تسرد « تلما »
 :تفگ هدیشآ یقه كل رتخ ۵ لش مع ال ه۳ یتق و .روصت قوف ام :يعطشوخ

 .تسا راک رد هقح امتح .دوشیمل یگ زمش وخ نل اب تلعا

 ل دل اب یاهمدآ طقف هک یاهقح .تسا راک ردیا دقحهک تسامولعم

 .كبننک یم گارد | رذ [فطل

 یوسود زا .تفرگ دون هدرک فراعت وا «تنس» هک | ری راگیس رتخد

 كل رتخد مشجدد تیمیمص زا ولمم یههاگن اب ه تفس و ی رتسک اخنامشچ كل دنق هلعش

 دی اذل دد تک رش زاسپ طقف درمونزكی نیل هک دوب یهاگن نیا :دشهعخ ود

 , ب وخ یاذغ كي ندروخ ریل یذیاذل ,یوش لدب ودر تسا نکمه ین امسج
 ۱ : تگ رتخد

 یقلت یدرسن وخاب ارزیچهمهوت ۵ اگیب ,مدشانشآ وتاب متقوشوخ
 .ینک یمل هدننک تحاران تالاوئسو ینک ی م

 تب زم ثكب باصب اد«تنس»گد رس وخ ی هل دو ران نلل وا نئا

 :تفگ تند ,تشاكگ یه

 ام من وگن دی اب يهید رب وخ درودرد .دعب یا رد دشاب اهلاوئس-



 .من ردوخب اج تسانگممیزیچ رتمک زا اهدزد
 :تفگ هداتس رفالاب هب دود یاهعشر رتخد

 لددددمي دادتسود اهن زام .هناگیب همين زد فرح تبارب مهاوخمب

 می اهدیدن اد رگب دم زگ ره البقام[دس رب یعقا و رظنب بشماقافت | زیچجیه .مینک
 زیچجیهه رطاخ ثاب زج هک تسایزیجام ددروخ رد .مینیمل دن اش زین سب نیا ذا

 ؟یونش ارم هصق یرادلیم .دن ام دهاوخن اج نآ زا

 3؟تسه مشی وب ناصق یلادد .هتنلا

 .کاهدینشلاحب اتار «دب وتروت ترب » مسا !ورادن وب د هصق مادک

 و جراخ عوطماد یاهتیصخش یدوم رد 4 رلیعآ نومیس» تاعالطا

 زا هک یدرم تخانشیم اد هدیو ثرو» وا , یون دنن امیب نادن ز لخاد

 یضع كنج ینارح مابا ردهک یدرم :دوب گنج تالوصحم ند رتدنب اشوخا]

 مجب تنگنه یت ورث ها دنی | زا و دتخ و رف ندقفتم هب تهیق رب رب هس هب ادتامو زلم

 وایب اک رزاب یاههاگتسد کن روط دوب هد رک عیسویت راجت هب ام ادتو رث نباوهدز

 دتف رگ هرانک راک زا لمقلاس ود سه دی وثرون و تشادخوفن ابث د رزا یمیل درد

 -یت راجت روما و دوب هدب زگ تماقا تشادادان اک ه تن ومتسود رو هک یرصق دد

 .دن رگ ی مهدادا وا هداوناخ ار شا

 ؛ تفگ تنس

 ماهدینش ار هدی و ثروت و مسا : هل ب

 . دن یم یگدد ژ مدرم لقع ندب دزد اب هک
 : تفگ وتخ د

 ثرون تب دوج » نم مسا .تسهمه نم یومع وا ًانمض و , هلب -

 .تسا دن و

 باش اب دیش خ رس دک دم ًابغا شد اب ف رظن اب یگل اس تشه را 4 تتس 8

 و )درک یمرکف «دیوشرون 4 عجار یو هچن ۲ لب اقم رد فرح نبا هوالعب
 : تفگ « تنس» لاح ره .تشاد ا دف رعت مکح ( دی وگن شب ود یو وب رضاح

 .مب وگ ی م تیلست امشب تباب نیا زا -
 :فاذ هما خا 2 رتخدذ

 منک یسمل لایختسا « ون روت ۱ رهش ینف هدکشن اد داتسا نمردب

 هژادن اب هک درک ادیپ ددا رب ود ناوتب تسا لاحم . دیشاب هدینش ار شمسا

 یوسجتسج رد هثبمه هدب و ثرون و .دنشاب هتشاد قرف مهاب نم یومع و ردپ

 و مارآ تسا یدرم وا دوبن رکف نی اب ًادبا نم ردپ هکیت روصرد.دوب لوب

 زا اهن ۲ یود ره . تسا هیبش هچب كيب شراک طیحم زا جراخ هک ناب رهم

 هاگش اد یداتساب مردپ و دیسد تورث هب «دی وثرو » دندرک عورش چیه

 دوب مردام دوجو درک داجیا فالتخااهن ۲ نیب هک یزبچ اهنت ۰ تفاب تسد
 .داد حیجرت ارم ردپ مدام یل و تشاد هقالعواب ءدب و ثروت و

 ؛دو زفادع یاهظحل هذرک یثکم رتخد

 .د رکن شومارف اد تسکش نیا زگ ره «تربوومع ب
 اردوا دناوتت هک دشاب هتشاد یصوصخب هقاللع نیم ردامن گن | هن

 راب نیل وا یارب دیدیم هک دوب هدرزآ رظن نیا زا طقف , هل .درب داب زا
 نیاد ددوایب تسدب ارنآ دناوتیمن شدوخ تردق و لوب اب هک تسه ی زیچ

 ردپ اب وا دعبب نآ زا لاحرهب . دزیم همطل وا یهاوخ دوخو رورفب ًادیدش

 .دش نمشد نم
 دشاب رما نیا لیلد هک یزبچ نب رتمک شا یرهاظ داتفد رد هتبلا

 نیدنچ .دداد یساسحا هچ مردپ هب تبسن دک مدیمهف نم یل و تشادن دوجو
 .دوبن راکهدب ششوگ وا یل و مهدب هجوت هتکن نیاب ادمردپ مدرک یعس راب
 تخاس وایا رب ین اههاگتسد ود رک كمک شب اهراک رد «ترب » ومع هب راب دنچیتحی و

 نم رد رخآ: دین ادیم , درب الاب ارترب ومع یاه هن اخراک دیل و نا زیم هک

 ترب ومع دینکیم لایخ . دداد یدایز تراهه یکی اکم لیاسو عا رتخا رد

 هکنی الثم نم ناتساد ,..دالدهاجنپ ؟داد مردی ردتجاهداگتهد نیا لب اةمدد

 1هن .وشیم یسیلپ یاهن اتساد هیبش داد یلیخ
 :تقفگ هدز یدنخیل تئس
 .هدب همادا .مرادتسود اد اهن اتساد روجنیا نم یل و .یدودحات -

 :د رک مامت ارووخ « هب ویلا وتاش» سالیگ رتخد

 لیبق نآ زایسل و دیايب لمتحم ریغ یردق رظنب ناتساد نیا دیاشس
 لاح رهب .دوشیمن دادربخنآ زایسک یهتنم دتف ایم قافتا هشیمه هک تساهن اتساد

 یارسب كيتاموتا هدن د روج كسب یور مردپ ربخا همین و لاسکی نیا فرظ

 ميافنت دوخب دوخ ,روت وم تعرس اب بسانتم هکیاهدن د ؛ درک یم راک لب وموت |
 فیصوت .دشاب كيت اموتا هدن ۵ ندرک ضوع هب جایتحا یتح هکنیا نودب دوشیم
 ملسءهچن 7.متفگ هک تسا نیمه هاگتسد هداس لکش یل و تسا یلکشهزیچ شاینف
 ًاعطق و دنک یم داجیا یزاس لیب وموتا تعنص رد یبالقنا عا رتخا نیا تسا

 اهروطنی | هیضقمددپ دروم دد اما « دسک یم شاهدن زاس بیصت یتفگنه لوپ
 .دماین رد راک زا

 هسدود هدرک جرخ راکنیا یور هکس نیرخآ ات ار شل وب مامت هک وا

 .تفر می ومع دزن لوب تفایدد و عارتخا لیمکت یارب شیپ هام

 دراد همایا

 تسا یتادوجوم زا یکی .

 (هش) ۱۹۱۷ یاه ملیف
 «تسهیسک زین و رفاسم»شق اسمسا:(زتسبت دآ دنب ان وب | لسع ف رظ

 فزوجزا یرثادد زمادا یدا :دراویهناذوس ؛نیسوب 5 « نوسب ره .سک د.دون
 .«نوپل و»فورعم سیپ زا سابتقا ستپ و هیکنم

 نوسمل كج- (زتسیت دآ دتیان وی) (یک و ک نوچروف) هوروآ دابلوب
 واعفنس همیب ذا هک دنکیم یعس زاب هقح لالد كاب و هدرک یرصتخم فوداصت
 . تسا ردلبا ویلیب یداقتنا - یدمک ملیف نی رتدی دج.دریگن لوب وا

 بیقر گچ زا اد یزدان ریو سیترک ینوت ( رنداو ) هن نمنزاب
 دعب لاسهدزن اب یل و.دنک یمجاودژا وا اب هددوآ دد ( تاکسا ۰ یس جرچ )

 تساچررباب زونه بیقر قشء هک ی لاحرد دن وشیمو رب ورهاب اب ندنل رد

 فو رعم ميلیف نامه لادب زوم دوز ( و رتم) زبیج یاقآ ظفاحا دخ

 .دوشیم هدن ژ داگا اتناعاس و نوت رب هراچب د تک رشاد هک تسا یمب دق

 تسد زا زاب و دناوخیم زاوآ ندنل رد سیولا فعاضم رس درد
 .تسا «یوتت آ » اجنیا ملیف رتخد.دزب رگ یم ( جا ودزا) نا رتخد

 زاوسن ارفو وو ود نیرتاک (زت رآ نوس) دوفش و ریاهمن اخ متتخد
 یدمک كب رد وب راد لیلاد و سی رگاچ جرج ؛ یلک ی یج قافتاب كاثل رود

 .(دک وب رش یاهرتچ )« یمدالاژ» رثا یوسنارف لاکی زوم

 ساسا رب یفورعم یدمک (ینزید تلاو ) رن ویلیم نب رت تخش وخ
 . کادوم تامد رق و لیتسایمات تک رش اب رث ویلیم هدا ون اخ كمي یاضعا

 یاهل اسدودحرد لاکیزومیدمک ( لاسروین وب) نددمالماک یلیم
 .دومروکین یرمو سکاف زمیج , زوردن ۲ یل وج تک رشاد ۳۰ ات ۰

 .دوشیممسليف رگید قفوملاکب زومسیپ كاي - (رث دا و) سو
 ,دنتسهوب رگ هداسین | ودب دج هرهچ وسب رهد داچب رد ملیف نیا یاه هثیپ رنه

 قشاع یکشزپماد نوسی رسسکر (سک وف) , لتیل ود رستکد
 اتن اماس.دنک مهوگتفگ دوخنارامیب اب لاکی زوم یدمک ملیق نیا رد هک تان اویح
 . تسوا یزابمه داگا

 درم و ( « درم » ینعیل وین اپساهب)هربموه (سک وف) هربمومع
 نیت وخیاهژرابم ردو دن اهدرک فکر زی اروا اهتسوبخ رسهک تس | نم ویث لب ملیف

 نیت رامووا یاهیژابمه وتنلیسنایادو نوب دداچب ر .دوشیمورب ور نا زها راب

 . تسا مليف ناد رگ راک تیر

 سابتقا۱۸۴۳نداقم# داحرب ین اتساد (زتسیت دآدتی ان وی) برغ هار
 كرامدی و دداچب ر « ماچیم تربارد ,سالگ اد رک تک رشاب فورعم ین امد زا

 . تی ربل ۲الول و

 اد مليفنبا طس وحرش (زتسیت را دعب ان وب]) روالد تفه تش۴ زاب

 , دنتسهیلصایاههشیپ رنه رل وفترت ادو رثپ رب لوت .دیدب دهلجم هتشذگ هرامش رد

 ؛(نادرگ راک ) زک اهدرا وهملیف نی رتدیدج (تن وماراب )فدا دودلا
 تسود کای اب هلب اقمردهک تسب اهف رحیدنب لولششنب و .ماچیم ترب ادونپ وناچ
 نی !یاه زیراک لشیم و تل وهنیل داچ .دنک هچدن ادیمن هدشرتن الک لاحک نی ربد
 , دن |ه داح رپ نرتسو

 نوتلیماه جرج ؛ ددوف نلگ (ایبلک) تشگ زاب یلالوط هار
 یلخا دیاهدگنجهب شن اتسادهک یاه داح نرتسو ملیفنیادد سن ویتسا رگنیاو
 . دن راداریلصا یاهشقن ددرگیمرب

 تک رشاب ( نادرگ دا ) زک ورب دراجیر (ایبملک) اه یاهفرح
 هتخا ۵ رب یم رگ نرتس و هل انب درات اب هالک و سن الاب كج .نی ودامیل . « رتسکنل ترد

 ,تسا نزها ركي تسد زا ناگ و رگ نزكبي تاج شن اتساد هک تسا

 نول دنل آنرتسو نیل وا (لاسروین وب) هناخدو ریوسنآ سا زگت
 هدا ژزبیجت كي یاها رج ام.دنک یمیژاب تب اسروفیرمزور و نیت دامنن داد نآ ددهک
 تساهث داح رب ب رغددیل وی ابسا

 هموحو رهشپب ناتسرهش مرتحم یلاها
 | دیجداخو یلاریا تاحفص هیلک

 لایر۲ ۰ اب طقف
 دی امرفیدادی رخ یولهپ ناب ایخ یوداهناددارب هاگشورف زا

 ۳ 0 ات س۱سآ ۰ ثفطف حح



 کیرمآ نیونیلیاتل ایا زا , وکاکیش
 مان ثمسق نیرخآ زا .هدهآ ایئدب
 دادجا هک دیآیمرد شلیماف

 - فش اب هتشاد ینیتال یاکبر ۳۹1

 یاهوهق ناطیشو خوش مشچ نآ و
 یطولب ناوسیگ هوبنا نآ و هریت

 تالیصحت .تساجنیازا, شولاپ
 ردمقا و « وک هبدتاس» جا اک رد و

 ؛ دناسز مامتاب اینیفیلاک تل ایا

 و تخادرپ هفرفتم لعاشمد یتدم

 دننچ شاءداملا قوف مادنا رطاتب
 و رتم تي دق : دوب لدم یتفو

 (هیق )۳۰۰۰ لاسیابیز نزء« لوک ار
 ادخ ) یتمیتناس تشه و داتفه

 دن 5 هاب تر و (!تک ین لب لب

 هب نساب و 9 دود ولیک

 (!درادن مه نرو فوم. هک ۱

 4مددک ینشج راد لیق لاسهد

 هدف داعم یارب دوویل اه رود ۵ اس

 تدق یماق دسد هد تایلط واد ۳

 ؛ تشک تک یه د وشیه راذگ رب

 نا زگشیاوا نوت نفجح نیا

 ٩و
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 قیقد یشورف تعاس هاش نابایخ -تشد یگدنیامن
 یرهاوج هپس نابایح - یولهپ ردنب یگ دنیامن

 ۱ ینا ریهت یلع یجاح
 : جد رد دسد یه لاعف هدنیامن ریز یابناتسربرش زا

 .سولاچ - لباب - یداس - یهاش - ناگ رگ
 : شخپ زک رم و یراصحنا هدنیامن

 .گدمحا یلع جاحرغصا - دیما کارس - ناربرت

 دوشیمهداد بیت رت وسیگ و هرهچ
 دیدجی اههرهچ فشک نآ زا فده

 آرد اهتیس هک تا یعاتم

 هراومه دوج ما ود ۳ یرارقررب

 . تسا هتشاد زاین ناب تدشب و
 تک رش نایم زا یفن هد لاسره

 باخعتنا یآهقب اتیه یط ناک تتنک

 شل ولئثوک ار,تبوننآ رد و دن وشیم
 سلجم نیمهرد .دوب رفن هد ذایکی

 هک « سیترکكيرتاپ» مانبیناوج
 تساههشیپ رنهیت اغیلبت 11 رومآ رشابه

 رمآ هک درک داهتشیپ لئوک ارزی
 هلسيعد | ر وا یفرعمو ندرک هسن ال

 «سیت رک هتفریذپ لئوک ارودریگب
 هیهتهک دش بجوم دایز شالت اب
 زا ی مان یاهدننک

 كيرد تک یشعارب « لئوکار د
 لمعب توعد یشیامزآهاتوک ملیف

 ۰ درو

 ملیف یتقو « دیوید» بانج
 ثروغاثیف كبس دید ادیشیامزآ

 : دز دابرف هتسجأاج زا یه

 لثوک اراب هلصافالب و «!متفاید
 ملیف رد یاهدمع شقنیافیا گارد

 دادرآ ر  شیگسنا تففشت رفاه

 كي نت اپ» ریو فوطا درک دقتتم
 -سکعوتسشن راکیب زین «سیت رک
 لث وکار زا یددعتمو بلاج یاه

 ناشرسهک فلتخم تالجم یارب ار

 دنک یمدرد اهزیچ روجنیا یاررب
 هملک یعقا ءینعمب ددارج وداتسرف

 دادعت ردشل ولث وک اید وزب هک دش
 تسد یور هدشپاچ یاهسکع

 دش دنلب اهلتیبو رولیتتبازیلا
 همه زا شیب یک هک اک رتخد# و

 مالک لصحامتف رگ بّقل «هدش پاچ
 مناخنیا ملیف نیلوا زونه هک نآ
 یقاک هزادن ۳ ۱ هدهأاب هد رباک ور

 اد وب روهشمیفاک زاشید و

 نسسیت ۴۵سه فرطنآ زا

 نستسسا رگید رسا لد هد

 فرطرد حاللطص اب و یطابئثرا مس

 هوردات پی# فتنعشاد را رق هد رک

 یملیفنتخاسلوذشم :کوسن ارق ناد رک راک «رایدوالشیم» 8

 دیش اب و لئوک ار »و یئانغتسا

 رایسبمادنا هک صوصخب دندیدنسپ
 یتح هک دوب یزیچ وا یابیز
 فور ( یاه مادنآ یئابیز 2

 نآ اب دتسناوت یمن قیث امتس

 ۱ دنننب تیاقر و 0 سوک
 تسرد هک دونندا لئوک ار سناش

 مد ره هک دش هضرء یعقوم نامه

 رد ان .ملاس نز پی نینچ كلي هب

 و یشکنس اک و ؛ ک وذد ؛ یشحو

 « دنتشاد زاین یا هدننک بوعرم

 «دن اب نمیج» هک یماگنهرد تسرد
 رد اد ینامسج قیالع نگید راد

 تسود و هدرک هدنز اه دوجو

 (ی ره اظت چیه ودب )ارمسجنتشاد

 . دوب هداد هولج هجوم

 ناتساد,هیضقهیقب ؛, لاحرهب

 ۴ دنث ادم هی هک .تسا یفورعم

 ۴ فارطا رد پاج گاه نیشام

 ودمآ رد شدرگب تعرسب فانکا

 لثوک ارسکع هخسن اهن ویا ره لیس

 . درک ریذآرس رازاب هب ار شلو
 ینایمک هک دش ثعاب رها نیا

 لثوک ارمودملیفهک نآ زا شیپ سک وف

 دالیم زا لبق لاس نویلیم كي »

 وا اب دیایب هدرپ یود « حیسم
 دقعنم تدملالی وط یداد رارق

۹ 

 ملیف اریخا لشوکار
 - راکبار« مل اعتفرس نرف یک رو

 کیسد تک رش اب و اکیسد ینادرگ
 هی اسد نایابب شک او ترعار و

 « قامعا » ملیف رد هلصافالب و

 یدن اب زمیجهثداحرپ ملیف كي هک
 6 | ویس | رقیث وتن أ 3 لو اهم رد تسا

 ۲ تا ها لیدس هداد تک وه

 د رادت د زهاث  لثوک ار 1

 شرشابموواهراب رد یئاهزیچ یلو
 دوشیم هتفگ «سیترک كيرتاپ +
 درک باسحش وردوشیمن دایز هک

 یهجوت وتبحم تسا نکمم نوچ
 رشایمب ۲۰۰۰ لاسههلا نیا هک
 تلب هولج ۱۳ لبظ لب ناشن دوح

 شاد تسدزاهک دشاب یسانشقحروج

 ! دب ًایمرب لکشوخ رتخد

 یاهو را یاحیار تاب رهمیادخ یاههچب دی ابن 2:تسا نا ونع نیا اب

 ! «تقرگ بس ۴

 موس وع تسا یملیف رد یزاد لوغشم مر درد # یلتشج 8 )را

 «سامل|لیس» هب
 لگنا روتک | هی وراهی رس وال ) 0

 یشورفهقیتع هژاغمكي , دوویل اهرد مقاو

 زلیهیل روب رد ؛لص ا!یس

 .تساهد رک ژاد ر

 ۴۴ هحفص امنیس هراتس



 تاقباسمحیحص خساب
 ۱۱۷۵ ةدامش هلجم

 رثدداک اوا ۵ ملیق

 زور ۵۵ - هنهریاپ ستنک

 9 اناوگیا بش نکپ رد

 كس ز و ک تكج وک هیلک

 تک لشح رده نانجمه

 دا
 ب زا 4 _ ری رج ب 

 نیمتفه ت ااطهحنپ ملیف

 ط وقسس نمشد ود- 3 هالسسس

 زن وجمات ت مرز یروطاریمآ

 | دف

 نابمزا ۱۷ ههدامش افلجم

 :حیحص خساپ ۷۸
 ۳ ناسباقا و اهمن اخ

 (نا رهت )یردنکسادمحم- ۱

 ( نا رهت ) یتشپهد هال عس ۷۹ رب

 (نآ رهت )یتن اب دس وریس و

 دصهاز نی | ردص 2 ۴

 9 (نآرهت) ینادهاز

 (ناراسچک ) ضویعتا وی و

 نا رهت ميقمناگ دن رب [ل
 هافری دلت جنب هلن ول مادک ره

 صو خم تراک هک دنتس

 تسب هلسود هحفص تفای رد
 اب هک دهاوخلاسرا ناشیا رب
 نووهتت هزاغم هب هعجا رم

 دنن | وتیم (یرهچ ونم ناب ایخ)
 ار ناشهقاللع روم تاحفص

 تا وب و مناخ یارب []ل
 تدامت یدنب آ هرامش زا صوبع

 ةلبس و امنیس هزاتس هلجم ام وذ

 . دوشیم لاسردا تسش

 ملیف۷ زانحص۷

 یسم اجنیادد ار فلتخم
 دد تک رش یا رب . دینید

 مان ملیف ۴ زا هقباسم
 ۰ هلل ول

 .دی (هدیداد اهنآ رثکا ًانثمطم , ملیف۱۲ نیا نایم زا 9
 . تسیفاک نآ ملیف ۷ زا ندرب مان هقباسم نیا دد تک رش یا رب



 : هتفشه شو رق رپ گنهآ هو

 ًةتفه رد «[۲نواه» تاحفص نیا زا گنهآ هد []
 :دن اهدوب زور تاحفص نی رت شورفرپ هتشذگ

 (ومادآ) یتقو رگا -۱
 (زیکن ام) لی و زک رالک راطق نی رخآ-۲

 ۱۵و ۲۳۵۱۸ ۲۵ ۵

 (موتومع ًةبلگ ملیفزا) یپ یسیسیم یاههمغن -۳
 ۱1وواءواموا ۱و

5۱ ۵۶ 

 ۸: (وکب سلب ژ) ظقفاح ادجخ

 ۱: اهماحابا (نایرآ دلرام) لوبث اتسا -۵

 (ه:6 ۴۵۳۵۷ (وتس وگ نوب د رف)

 (لوف نوپسا نیوال) رهش رد ناتسیات -۷
۷ ۱۳۶ ۱۵ 50۳۸۳۵۵۲ 

 [ زلسب د]) یوشیم تسدد زیج هه سراب

 ۱۳۶ و6906 ۶ ۲
 (زب وتسا گگنیل ود)ددام كچوک درابتسد -4

 ۳/۵اع۲ ۶ ۱۱۲۱۱ عاجم۳

 (ملیف زا) یقیس وم یاون -۰ ۲۳۶ 56000 هآ

 وب رتسا هدش طبض را ون
 -زاجو صقر فورعم یاهگنهآ یاهراون نیرتدیدج

 .یث وس هاگشب امث رد | ربا و كيسالک

 ٩۳۴۱۴۵ نفلت - یددان نابایخ

 ۱0۳۴۱668 زیکن امهو رک
 ناناوجونكيزوم دادیور نیرخآ
 هراب رد هک دیسیسع.اهن | زارگ !تسا

 درد و تشک هکشا و ناشد وخ

 :دنیوگ یم دشننب یفرح دننکیم |
 امشارچ . میتسههچ هک مینادهام»

 «؟ دینادممت

 : كيزوم هورگ كي ناونعب

 تسینیت وافت هباشهیاههورگ ریاس

 ؛یسیلگن ادمیاهسایل ؛ دنلب یوم
 ها

 كلی دوم همأن رد رد هثداح نیرخآ

 دنتسه اکیرمآ ۳80 نویزیولت
 و رج اهن [هتعاسمین یگنر همان رد

 . روشرپ و داش و نأوج

 نی رتبویحهزآ دیدج یاههمانرد

 تساههمانرب نیرست رادفرطرپ و
 2 هدنناوخ یک رعقن راهچ هورگ ۱

 شالت اب دسنراد نیکنام هدنزاون

 .دن وریم ترهشیوسب مامت
 هس ٌوهأد آ ربخا 1 زیکنام ]

 هتسد یداد رارق « نمحل وک 3 یشخپ

 عاثد دادرارق نا ل ویصحم نل واو

 « لیوزک دالک نرت نیرخآ »
 ۲ رازاسبد هک توا هامرد

 رارق لایقتسا دروم تدشب. و
 تی رگ

 رقن راهج ژا نیکت ام هورگ

 : ننوج یوید دوشیم :لیکشت

 لکیامولروت رتیپ ۰« ننلاد یکیه
 ۰ لاسکیاب رفن راهچره

 ۱ :دندادلاستسیبدودح نیئاپو الاب

» ۹ 
 نت ۰ ۵ اش تن ایفل

 .دنتسه یاهوهق وهم مشچ همه

 لکش نیاب زیکنام هورگ
 ملیف هدنسک هیت ود هک دهآ دوجوب

 یملیف هیهآ یارب هک دندرک مالعا

 راهچهبجایتحا « نیکنام » مساب
 . دن راد ینیعع تاصخشم اب ناوج



 و

 رفن دصن اپ نییذآ ناوجراهچ نیا

 هبک ملیف . هندش باختتا

 یریفن داهچ هورگ كي نوماریپ

 دشهتخاسد وب هدنناوخو نیس روه

 (دهآ دهاوخهد ربیور یدوزب و)

 امنیسزاجراخ ملاعرد «زیکن امهو
 یقاسب دیدج یهورگ تدوصب زین
 .دث اه

3 

 : زیکنام هداب رد ی رصتخم

 : زب وجدن وب د

 اقب اس.« ورگ دف نیرتهاتوک

 یو .دوب یاهفرح راک راوسدرگ اش

 هدهآ ایندب ناتسلگنا یتسچنمرد

 اه و ؛ دود نهآ هار رگ راک شردپ

 و تشاد هقاع رت اثتهب یک دوک زا

 ۳۴۳0 ویدارهب یکلاس هدزن اپ رد

 -راوسب یتدم زادعبیل و تفایهار

 وا راک تاقشمیل و دروآ ور یراک

 دش قفوم دعبدرک سویأامدوز ار
 یناوجون زاغآ رد.هدمآ ایندبسانکت دنکیزابیلر لاکیزوم سیپود رد

 : تیمسن لکیام

 زاسکنهآ و تس راتیگ كي
 یهاگشن ادملیید هک تسا یسازکت

 هقالعسناسن ر كيزومهبیو ؛دراد
 ؛تسا یلب اق راس تس وات و دراد

 تلابا زا نالاد هک رب لس ات

 نتخومآ ویملعكي زومرد هعل اطمب یودورب رت اثتهب یشی امن هورگ ایدعب و

 دوخسیس و تخادرپ راتیگ سپس و دش لقتنم كرویوین

 دما :تعاترب گنهآ میظنت هب دوخیوسب اروا اکیرمآ نویزیولت

 ودنآ ۳ دشهآ رمه یرگیدنا وجان زیکن امملیفهیهت هیضق دعب و دناوخ

 درگ هدنذاون و هدنناوخ ناونعب («یوید»هببقلم ) دیویدودمآ شیپ
 نیکنام نوتسراهچ زا یکی وزج
 ۰ فقا رو

 لعد دنتخادرپ ترفاسمد اه رهش

 و دشهدوزفا اهن اب یگید رفنكي

 ً لکی اهمانب یلوردناكار هو رگ

 هک دنداد لسکشت لیموتاج

 تخاسیم لکیام ار ناشی اهگنهآ

 یتدملکیام :دروخمهب هورگ دعب
 راک لوفشم اههراباک رد یثاهنتهب

 3 داد عقاب مک نیاب با
 دمآ رد زیکن ام هورگ وزج
 : دلروت رتیپ

 زا رگیدیکیهک ناوجنیا

 تتتا 1 تشن داگیک هگسب

 هطاحایسیلگنا تایبداو یعش هد

 دصق لیلد نیمهب و دراد رایسب
 یسیلگن |تایبدا وناب زملمم تشاد

 دین زد قرو



 تخاسن شجآ نمد لیصحتیا و دوش

 یوجتسج ردو تشادریارراتیک و

 رد 4 و وت تم . داتفا جآ رف نی اش

 لصحت یاهداوناخ رد نتگنشاو

 یکدوک زا وا .دمآ ایندب هدرک

 هن اگچب یقیسوم تالآ نتخاون هب
 . تشاد هقالغ وجئاب ًاصوصخم

 همل اطمب ؛راکو لیصحت نمض یو
 اما تخادرپ یلحم یاهژاوآ رد
 كيزوم هصرع رد تساوخ یتق و

 اما .دشن قفوم دهد ناشن یدوخ

 رد تسناوت رگ یب شالت اب تی

 دریگب یکچوک لغشكچ وک یاهفاک
 _هدشناوخه و رگ تاب و را و سس و

 لوغشم راک نیاد و دش هدن زاون

 ملیفهیهت یهگ آهب شمشچ ات دوب
 ... داتفا زین ام

 : زنلاد یکیم

 تس زاج  هدنناوخ کس

 رها نیا كابس هب هک تسا هورگ
 هورگ درف نیرتشوج و بثجرپ
 أامنیس هشیپ شهسپ یو تسه زین
 ردپ عبتهب هک تسا زنلاد جرج
 زا و تشاد هقالع یگشیپ رثه هب

 شور نت اعت رد ی زابهب یکلاسهد

 تم وآدع راکنیارد لاسهس و دروآ

 و كيزوم هعلاطم هب دعب .دیزرو
 زجب وا .تخادرپ راتیگنتخومآ
 رگید اس عون دنچ رد ,زاج

 دود صصخت نیا و دراد صصخت

 ینوی زیولتیاههمان ریهب ار وا هک

 . داد هارو

 زا تغایف زا دعب «یکیم»

 یسدنهم هدکشن اد دراو لیصحت

 یراتفرگ مامت اب نین كیا و دش

 , شد يه همادآ لیصحت هب
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 لب و زک رالاک هب راطق نیرخآ

 لیوزک دالک یارب داطق نیرخآهب
 ۳ وشداوس

 دم [ مها وختزاوشیپ هب هافتسفا دد نم

 .یشأب ان میل و راهج تعاس یلاوتیم

 درک مهاوخورزراج وت یارب نم نوچ

 دز دن هل دن هدن « هدف ج رخب یلطعم

 ش

 منیبب هداب ودا رتدی اب و
 ۰دوب ميهاوخمه رانک ددرگید یبش
 دس ریمنهدأطق هک حیصات

 2 نان ز هل :  غ ات مو رب ثي اب نهو

 زاب هناخب زگ ره رگید ای | هک منادیمت
 ه ای تشک مهاوخ

 كس

 وشلی و زک رالک راطقنیرخ [ داوس
 دوب مهاوخرظتنم هاگتسیارد نم

 تبحص یرصتخمورایسب یاههسوب یا رب
 تشادمیهآ وخ تق و ۱

 دز ال ۱ ۵

 دز ءهز هن « هن

 
 :وشلی و زک دال داطق نیرخآ داوس

 مداذگیار یشو" دیاب « ید

 مونشیمل اد تو ادصغ ولشهاگتسیا رد

 منیگس :دل | یلیخ : :و وا

 دز دز دن دن ههوآ

 ق اهل و هل و

 .هن اب تشک مهاوخ رب رگیدهک من ادیمن و
2 

 هشلیوزک دالکر اطق نیرخآ داوس

 دی دمها وخا؟تسیاد-ا رت نمو

 .(۳)ودلب و زک دالک داطقنپ رخ آ داوس

 درد یحسملاس ره رخا وادد 9
 لاکی روم هلجم و سان زور دنچ
 دل دروخسم يشحب یلاشهعودن | رقر

 و ناگد نناوخ نسب رتهب و نی رت دوهشم
 نبی ا .دنک یم نییعت | ركاب زومیاهش و رگ

 رادقم نتف رگ رظن دد اب اهمودن | رفر

 هکلب دیآیمن دوجوب تاحفص شوررف
 و هه و رآ تب وصم رادقم طتف

 نا دنن | وخی اهم اد قد رط زا اهگنهآ و

 زا یضس چی ات .دب آ یم باصت هلجم

 لوح و لب اف و بل اج اهم ولت | رقر نیا

 دد یاهزات زبج مش رگن ۵ ,یبضال و تسا

 اب اهلتیب لوا ماقم دنن ام دن دادن رب

 ار ۵

 ندش مود هزادنا نامه و «یسیلگنا

 هک ياد ۱۳۴۹ ۲ :5صعاا ۴[هععع)
 ماقم رو زن وتساکنیل ور دن دش ثعاب

 و راظتنا لب اقریغ .دن ریگ رارق موس
 یاههورگ نایمزا .دوب ین درکن رواب و
 ار متفه و مراهچماقم كاب زوم دی دج
 ان زا رت » و «سی وب د رسنپسا » بیل رتب

 ,لل ق رو آ تسدد

 « یب اهج رتسک دانب رتهل » تمسق رد

 «8هوعط قوبو» بیه لوا ماقم
 ناونع رصتخم یأر دنچ اب و دش
 تسد زا ار ناسهج رتسک دا نی رتهل
 نور هژردارسب رک او« و اهلتین
 مهد زا ودماقمزاار ناشدوخ و دن دروآ
 دن دن اسرلاسما لواماقم هب هدشذگ لاس
 یاهه اگتسدناگ دن زا ون نب رتهد تمسق رد
 ار لوا هبئتر زوداش هورسآ یقیسوم
 دد «سمرپ وس» هورگ و ددوآ تسدب
 ماقم 8 سا ناب ز گاه رتسک را تابه

 .لش لا

 تسصسق دد رگند بل اج جن ات 7

 نیاذا یسیلگنا درم هدنناوخ نی رتهب
 : تسا را رق

 هبت رد « دداچب ر فیلک لوا هبت ر

 ؟تس
 ویتسا مراهچ هبئر , زن وج مات مود
 .«5جعماا ۴ععوو» هورگ زاتوب رام
 لاس مهدزیس ماقم زا ینت راک كم لپ
 نا 4 دتق اب اش را مته م اقم تشک

 هورگ هدنناوخ « رگاج كيام» ضوع
 ماقمب موس ماقم زا زن وتسا گنیل ور
 دنناس یناگدناوخ و دسدیم مقذ

 زیل :نوددوس كپ را» و «ناون ود)

 ناتدنناوخ نب رتهب تسیل زا الماک

 .دن (هدش جراخ یسیلگن | ق رم
 ناگدنناوسخ نی رتهب تمسق رو

 یتساد بیصد لوا هبتد یسیلگنا نژ
 ا رموس وم ودیاشابت دو دلبق گکنب ریسا

 تسدن هلالاب داسبس و واشیدنس بیل رتن

 رتسک را نبی رتهب » ناونعب

 ۱ ,دن ید و آ
 نا ردادف رطارلاس هحفص نب رتهب

 هحفص ولت ادد رک باختن | یلسب رب سب ولا

 دد یلسب رب سب وا ۱۵۷« ۶۵
 لامک اب رگن د یابی زرایسب تاحفص نایم
 ! ددروآ تسد ارلوا هبت رز بجعت

 : زب وب چین سددآ مهنیا

8۸/0/۷ 
6/0110 ۳ 
17 01]:/۱۵000,( 
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  ۱۵ ۳۱۵۵ ۰ ۳۲۳۵۲۲ ۵هوا قبع [

  ۱۳۵۹۱ ۴۷ص۱۱ داق# ۱ لالوا

  0۱۱ ۱۳۱۵ال ات

۳۹۳۹ 

 ۲۱۲۱۱8 ۰۲۲: ۷۵۱ ۲۵ ۳۵۳۱۳۹۱۵ ۲ ۵۱۱۵ هات ۱۳۱۷ ۳۵۳۵, ۲

 ۱8۵۲ تان ۱ اناااص ۲۱, تان ۲۵ ۱۲ ۲ (ت۳۱۵ ۱۵58 ۱۵ ۲۱۵ ۷

 ۱ ۲۴۶۵۹۲ تان

 را .ىس۳اتان ۲۵ ۳۵۲۱۸۱

 ۱۱۳۳5 ۱۳۵۲ ۱۷تا ۹

8۵ 5۳۱ ۲۵ 5 ۱۳۲۱۴۲۵ 

8۵ ۷۵۱1 ۵ ۱۵ 

 هاب ۳۵۳۵۲۶ و زن ۱ 5

۵ 56 ۱۵ ۳۳۵۵۲۲ ۲۱۸ ۱۷۷/۳۲۵۲۱ 

 ۲! شو ۳۵ا8ع ۱۱۵۷۵,

8۵ 55 ۵۱۲ ۱۳۲۳۴ 

۵ ۱۷۳۵۲۱ ۱ 

 31, ۲۵ 5۳021 ۲۳۱۵ ۱ ۱5 ۳۵1 ۱ ععع ! 8 [۳ظ2ا 5 ۱۱8 ۷۶۵۷ ۰ ۹

 6۲۱۳۵ ادب ۲ صف ۱۲ سااا داسوبو اطع ۲ ته, اب|۲ ۲۱,6 ۰,

 ماعوعع تنوع ۲د۵0 ۱ ۲طقا ۱ ۱۳5 ۵۲۱۵ نا ها۱ ۱۱۶ ۵

 ۷۲ نان ۲۵ ها ۱ دوو

 كچوک درم
 تی

 راذ۴ رد یتق وكاج وک د رم ٩-

 یتسب ایمنم
 یسا زا دی امن رب فک مین |دیم

 م وشن اهنب
 تروعنمها دک منک یم اعدو

 مدل ام مهران رد

 :مينگ | بیل | ر باذف ۲ کی ز و رات

 :جیج رث

 کود« راد : تاج وک ر ی

 ثاب ۵ زن نیم. روگن | ره تس ذ امت

 ما وت
 یا ا وخیه زا وآ وت كثاج وک رشخ د

 تب ادصات ءوش رتعب د زا یمن

 مونشی ار
 :دنذک یم تاامش اهردام ۲

 ؛ یوشیم كد زد یداد رگد د

 یمهفب دیاب رگب دالاح
 هج ینعا ناش فکر زب

 هاگب وت هرهچ دب

 میس ا) ی زد

 یش# و یل و

 ممگ یم

 .متسيل یعطع داد و

 4>) 7 تسا یبا ؛ وآ و نه ۳

 میدجل یه
 ی اب هشیم# هجث ۲ تسا نیا و

 دا ام دا وخ

 ۳ افطل ثاج وک دره :سب

 دوانها یاب د نیاددگ

 . یدما یه نه ددز ۲ ماعت یل وت
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